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سريزه 

کيميا هغه پوهنه ده چ３ د موادو جوړ＊تونو، خواصو او بنس＂يزو بدلونونو او تغيراتو بحث کوي. 
دا د طبيعي پوهنو يوه برخه ده چ３ په پرله پس３ پي７يو ک３ د انسانانو د تجربو او ＇ي７نو په بهيرک３ 

من％ته راغل３ ده. 
کيميا ډيرې ＇ان／３ لري چ３ يوه ي３ هم عمومي کيميا ده. د لسم ！ول／ي کيميا د عمومي کيميا 
يوه لن６ه برخه ده چ３ په ＄ان／７ې تو－ه دا الندې ＇پرکي او سرليکونه د په ک３ مطالعه او ＇ي７ل 

شوي دي:
په لوم７ی ＇پرک３ ک３ داتومي تيوري پراختيا، د اتومی تيوري دپراختيا  تاريخچه،د اتوم جوړ＊ت، اتومي 
طيف، کوانتوم ميخانيک او اوسنی اتومي تيوري رو＊انه شوې ده. په دويم ＇پرکي ک３ د پريوديک 
په دوره  او  الکتروني جوړ＊ت، د عنصرونو خواص  تاريخچه، د عنصرونو  سيستم د جوړ＊ت 
يي جدول ک３ د عنصرونو پرله پسي بدلون او د انتقالي عنصرونو د خواصو په اړه بحث شوی دی. په 
در４م ＇پرکي ک３ کيمياوی اړيکchemical Bond( ３( له ！ولو ＄ان／７تياووسره ي３، د ليويس 

سمبولونه ، د اوکتيت قانون او د ليويس جوړ＊ت رو＊انه شوی دی. 
په ＇لورم ＇پرک３ ک３ د ماليکولونو د جوړ＊ت او د هغوی د قطبيت په اړه معلومات وړاندې شوي 
دي . په پن％م ＇پرکي ک３ د ماليکولونو ترمن＃ قواوې او د قواوو ډولونه رو＊انه شوي دي چ３ د    
ډای پول – ډای پول د متقابل عمل قوه، د واندروالس Vander walls forces(( او لندن 

قواو ، هايدروجني اړيکه او د موادو پر فزيکي خواصو باندې د قواوو اغيزه رو＊انه شوي ده.
په شپ８م ＇پرکي ک３ د مادې حالتونه ) جامد، مايع او －ازونه( د －ازونو قوانين ＇ي７ل شوي دي او په 
اووم ＇پرکي ک３ کيمياوي تعاملونه وړاندې شوي دي چ３ د کيمياوي معادلو د مفهوم، د کيمياوي 

تعاملونو د ډولونو په اړه توضيحات ورک７ی شوي دي.
 په اتم ＇پرکي ک３ د اکسيديشن- ريدکشن تعاملونه، د اکسيديشن – ريدکشن تعريف، د عنصرونو 
 oxidation – Reduction د اکسيديشن نمبر، د اکسيديشن – ريدکشن دتعاملونو ډولونه او د

دتعاملونو د بيالنس او د ترتيب ميتودونه رو＊انه شوي دي. 
رو＊انه  بنس＂يزقوانين  کيميا  د  او  را＊ي３  محاسب３   او  قانونونه  ک３  کيميا  په  ک３  ＇پرکي  نهم  په 

کوي. 
د هر ＇پرکي په پای ک３ لن６يز او ناحل شوې پو＊تن３ د زده کوونکو د مشق او تمرين په موخه 
وړاندې شوې دي چ３ د هغوی په حل سره زده کوونکي ＊ه زده ک７ه وک７ی شي. په دې کتاب 
ک３ کو＊（ شوی چ３ زده کوونکي په مطلبونو ک３  وردننه او د هغوی په زده ک７ه ک３ اسانتياوې 

را من％ته شي.



2

لوم７ى ＇پرکى

د اتومي تيوري پراختيا 
اتوم ＇ه شى دی؟ د ساينس کومو پوهانو د اتوم د جوړ＊ت په اړه ＇ي７ن３ ک７ې دي او د اتومونو 
د فعل ＇رنگوالى، انفعال او د اتومونو جوړ＊ت ي３ رو＊انه ک７ی دی؟ اتومونه له کوموبنس＂يزو 
ذرو ＇خه جوړ شوي دي؟ د الکترونونو ＇رن／والی او حرکت د اتوم د هست３ په چاپيريال ک３ 
په کوم شکل دی؟ د الکترونونو ＄انگ７تياوې د اتوم د هست３ په چاپيريال ک３ په کومو کوانتومو 

نمبرونو رو＊انه کيدی شي؟ 
د دې ＇پرکي په لوســتلو کولی شــو چ３ د اتوم او د اتوم د الکتروني جوړ＊ت په اړه معلومات 

ترالسه او پورتن９ پو＊تن３ حل ک７ی شو.
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١-١: د اتومي تيورۍ د پراختيا تاريخچه
د علومو په تاريخ ک３ يوه پخوان９ تيوري وايي چ３ مواد ترهغه حده په کوچنيو ذرو و４شل کيدى شي 

چ３ نور په کوچنيو ذرو د و４ش وړنه وي.
دا تيوري د يوناني فيلسوف ديموکريت)Democritus( په نوم په ٤٠٠ق م ک３ پشنهاد شوې  ده، نوموړي 
عالــم دا ذرې د اتومونــو  )Atoms(١ په نامه يادې کــ７ې دي، په هغه وخت ک３ د ديموکريت نظريه 

نورو علماوو ونه منله. په 18 پي７ۍ ک３ د ک５ميا پوهانو د دوهم ＄ل لپاره اتومي تيورى پام وک７.
پوهانو د تعامل کوونکو موادو کتلوي نسبت له يو بل سره د توضيح په اړه په خپلو تجربي ＇ي７نو ک３ 
له اتومي تيورۍ ＇خه اســتفاده وک７ه او له دې تيورۍ ســره سم ک５مياوي عنصرونه هريو ！اکل３ اتومي 

کتل３ لري.
په 1808 م کال ک３ دالتن )Dalton(انگليســي ک５ميا پوه د اتومي تيورۍ بنســ کي＋ــود. له دې 
تيورۍ سره سم ！ول مواد د ډيرو کوچنيو ذرو له اتومونو ＇خه جوړ شوي دي، دا اتومونه نه پيدا کيدى 

شي او نه هم بشپ７ له من％ه تللی شي. د دالتن د تيوري مهم ！کى دا دي:
1 - مواد د اتومونو په نوم له هغو وړو ذرو ＇خه جوړ شوي، چ３ د ويش وړ نه دي.

2 - د ک５مياوي عنصرونو ！ول اتومونه سره ورته دي.
3 - اتومونه، نه جوړي８ي او نه له من％ه ＄ي.

4 - د ب５ــال ب５لو عنصرو اتومونه يو له بل ســره يو ＄اى شــوي او د مرکــب ماليکولونه ي３  جوړک７ي 
دي.

5 - د ب５ال ب５لو عنصرو اتومونه ب５ال ب５ل３ کتل３ او ب５ال ب５لو ک５مياوي خواصو لرونکي دي.
6 - د يو ！اکلي مرکب په هر ماليکول ک３ د جوړونکو اتومونو نسبتي شم５راو ډولونه  يو شان دي.

7 - ک５مياوي تعاملونه د اتومونو ＄اى پر ＄اى کيدلو ته وايي او د هغوی داړيکو جوړ＊ت د مرکبونو 
په ماليکولونو ک３ دی چ３ په دې ک５مياوي تعاملونو ک３ د عنصرونو اتومونه بدلي８ی.

ک５ميــا پوهانــو تر 19 پي７ۍ پورې د دالتن اتومي تيوري تحليل ک７ه. ســره له دې چ３ د دالتن داتومي 
تيوري ＄ين３ ！کي؛ د ب５لگ３ په ډول: د اتوم د و４شلو نه وړتيا او د همغه عنصر د اتومونو يو شان والى 
ب３ دليله ثابت شو او پوهانو تآييد نه ک７؛ خو بيا هم د دالتن اتومي تيوري د ک５ميا په علم ک３ گ＂وره وه 

او د ک５ميا په برخه ک３ يو مثبت گام بلل شوی دی.
د مــادې د اتومي جوړ＊ــ تيوري چ３ د ک５ميــا د پوهانو د علمي تجاربو په اســاس من％ته راغله په 

الندې ډول ده.

1 - اتوم يوناني کلمه ده، چه د  tom )دو４ش وړ( او A له نفي ＇خه اخيستل شويدي، اتوم د و４ش وړ نه ده.
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1 - ！ول مواد له ډ４رو کوچنيو ذرو ＇خه چ３ اتوم نومي８ي، جوړ شويدي.
2 - اتومونــه هغــه کوچن９ ذرې دي چ３ په ک５مياوي ســاده وســايلو نه تجزيه کيــ８ي او د ب５ال ب５لو 

عنصرونو اتومونه هر يو د ک５مياوي عنصر په نوم يادي８ي.
3 - د ک５ميــاوي عنصرونــو اتومونه تل په حرکت ک３ دي، د تودوخ３ په زياتوالي ســره، د هغوى د 

حرکت چ＂کتيا هم زياتي８ي او دا حرکت د هغوى تر من＃ د تعامل المل ک８５ي.
4 - د ب５ال ب５لو عنصرونو اتومونه د کتل３، حجم او خواصو له امله يو له بل سره توپير لري.

د اتوم انداز ه
هغه ＇ي７ن３ چ３ په 20 پي７ۍ ک３ د رونتگين د وړانگو پربنس وشوې، الس ته راغلل چ３ د اتوم 

)nm2,0(  دی. m102  يا 10 قطر ＇ه نا ＇ه
2725  کميــت ترمنــ＃ ده. ＇رنگه چــ３ دا کتلوي  1010 g2422  يــا  1010 د اتومونــو کتلــه د 
کميــت ډ４ــر کوچنــى دی؛ لــه دې املــه اتومي نســبتي کتلــه د اتومونو لپــاره و！اکل شــوه چ３ د

)uma)kg2710661.1amu   قيمت پربنس ！اکل شوې ده.  =
 ١-٢: د اتوم جوړ＊ت

په 1900م کال ک３ د فزيک پوهانو ثابته ک７ه چ３ اتومونه له ډ４رو کوچنيو ذرو ＇خه جوړ شوي دي. 
د تامسن مودل

تامســن  پوه  فزيک  انگليســي 
)J.J. Tomson( د کتــود د 
وړانگــو انحراف په بر４＋ــنايي  
او مقناطيسي ساحه ک３ مطالعه 
هغــ３  د  شــکل   )1-1( کــ７ 
دســتگاه جوړ＊ــت  را＊ــي３، 
چ３ تامسن په خپلو ＇ي７نو ک３ 

کار ول３ ده:

د تامسن د دستگاه توضيح په الندې ډول ده
١-١ شــکل د کتود شــعاع ترتيب د برقي ســاحی په داخلي او مقناطيسی د تيوب د باندې چ３ 

برقي او مقناطيسی ساحي د کتودي شعاع د حرکت په لور محور واقع شي.
＊يي چ３ د N او S مقناطيس قطبونه ＊يي تشخيص صفح３ کتودي شعاع د مقناطيسي ساحي 
په موجوديت د A په نقطه ک３ ل／ي８ي او د برقي ساحي په موجوديت د C په نقطه ک３ ل／ي８ي 

او د دواړو په نه شتون او يا د خنثی په حالت ک３ د B په نقطه ل／ي８ي.

(1-1) شکل د تامسن د ＇ي７نو دستگاه
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 کميت ي３ پر الس 
kg
C1076.1 11    نســبت ي３ محاسبه ک７ چ３ 

)
m
e( تامســن په خپلو ＇ي７نو ک３ د 

راوړ ،دلته )C(کولمب دى چ３ د چارج د مقدار بين المللي واحد دی.
تامســن پيدا ک７ه چ３ په دســتگاه ک３ د گاز د اســتعمال او هم د الکترودونو )انود او کتود( ډول نه شي 

کيدى چ３ مشخص او معين وي.
   پام وک７ئ

             تامســن دې پايل３ ته ورســيد چ３ دا منفي چارج لرونکي ذرې په ！ولو موادو ک３ ليدل 
کيــ８ي او دا ذرې ي３ د الکترونونو)Electrons(په نوم يادې ک７ي. دا نوم د الکتريک له کلم３ 
＇خه اخيســتل شــوی دی او هغه ذرو ته ويل کي８ي چ３ د هغوی د حرکت په پايله ک３ د بر４＋ــنا 

جريان رامن％ته ک８５ي.
 

فعاليت   
1 - هغه وړانگ３ چ３ له کتود ＇خه د تامســن د تجزي３ د تخلي３ په تيوب ک３ ＄ي ،کوم   

لوري ته ک８ي８ي؟
2 - د کتود وړانگ３ ＇ه ډول چارج لري؟

 
مهم ټک９  

د الکترون د برقي چارج قيمت د امريکايي پوه مليکان Millikan په واسطه و！اکل شو، نوموړي دا 
 C10602.1 19 )19171909(  کالونو ک３ د ت５لو په ＇ا＇کو ک３ کشف ک７ چ３ له  کميت په
سره مساوي دی. دا کميت د چارج لرونکو ذرو د چارج د لوم７ني واحد په تو－ه ومنل شو؛ پردې 

بنس  د الکترون کتله عبارت ده له:
 

 

 برخ３ ســره 
 

1840
1

kg311011.9  يا  نو د يو الکترون کتله دهايدروجن د اتوم دکتل３ )پروتون( له 
مساوي ده. په 1898 کال ک３ تامسن د ＇７５ونو په پايله ک３ داس３ نظر ورک７: اتومونه د يو مثبت چارج 
لرونکي هســت３ ＇خه جوړ شــوي دي چ３ په چاپيريال ک３ ي３ الکترونونه له منفي چارج سره خپاره 

 kg1011.9m 31=

 

C1076.1
kgC10602.1

kg/C1076.1
em

m
ekg/C1076.1

11

19

11

11

==

=
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شــوي دي. د تامســن اتومي مودل مميزلرونکي کيک ته ورته جوړ＊ــت لري، داس３ چ３ مميز په 
کيک ک３ د الکترونونو  په شان د اتومونو د هستو په من＃ ک３ ليدل کي８ي . 

منفي الکترون

د هستي مثبته چارج لرونکي ساحه

(2-1) شکل: د تامسن اتومي مودل

د   )(Merssden Geuger)(  او مرســدين په 1909 م کال ک３ د رادر فورد ملگرو کايگر 
تامســن پيشــنهاد مطالعه ک７ او کشف ي３ ک７ه چ３ ذرې د سروزرو له نازکو پا１و ＇خه تيري８ي؛ خو د 

برخه ب５رته گر＄ي او يا خپري８ي.  
800

1 هغوی 
وا！ن   m5,4 رادرفــورد په دې هکله داســ３ نظر ورک７ی دی: )چــ３ تقريباً د باور وړنه دی که موږ له  
＇خه د ســگر！و د قط９ پر کاغذي ورقه باندې فيروک７و، دا مرم９ به له ل／يدو＇خه وروســته ب５رته 
وگر＄ي او پر تاســو به ول／ي８ي(. رادرفورد پيدا ک７ه چ３ کتله او مثبت چارجونه د اتوم د حجم په 

کوچن９ برخه ک３ را！ول شوي دي، چ３ د هست３ په نوم يادي８ي. )الندې شکل وگورئ(:

A  د ذرو خپريدل د راديو اکتيف ماده په واسطه او د هغ３ تيريدل د سرو زرو د پا３１ ＇خه (3-1) شکل: د الفا

      د رادرفورد د تجربی لن６ه نتيجه:
)(  ذري چ３ مثبت ۲ چارج لري د سرو زرو نازک３ پا１ی ＇خه د ت５ريدو په وخت  که چيرې د الفا
ک３ هســتي ته نژدي واقع کيدو يوه اندازه انحراف )کوږ والي( کوي او که د هســت３ ＇خه لري وي 
مســتقيم ډول تيري８ي او که د هســتي ته مخامخ شــی ب５رته را－ر＄ي، د دي ＇خه دا نتيجه ترالسه 

کي８ي چ３ هست３ د مثبت چارج لرونکي ده او د اتوم د فضا کوچن３ برخه تشکيله ک７ي ده.

انحراف كوچك

اشعه الفا

بسيارى از شعاعات الفا به طور 

مستقيم عبور مى كند

انحراف بزرگ

هسته

اتوم هاى ورق طال

ذرات الفا

برگشت به عقب

منبع راديو اكتيف

صفحه انعكاس كننده از جنس سلفايد جست

ورق نازك طال
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د ب）رکو زياته برخه د اتومونو د هستو د من＃ له فضا ＇خه تيري８ي. پورتنی شکل داتوم مودل دی،   A د
په اندازه اوسي د اتوم حجم به د يو درسي کو！ي له حجم   )( د اتوم ر＊تن３ ب２ه نه ده. که د اتوم هسته د

قطر ولري.  m1510 وي، هسته به  m810 سره برابر وي. هغه اتوم چ３ قطر ي３
رادرفورد په 1911 م کال ک３ داســ３ مودل پشــنهاد ک７ چ３ شمســي نظام ؛ داس３ چ３ هسته د لمر 
په شــان په مرکز ک３ ده او الکترونونه د ســيارو په شان د هســت３ په چاپيريال ک３ په ！اکلو مدارو ک３ د  

－ر＄يدلو په حال ک３ دي.
فکر وک７ئ !  

1 - په نازکه طاليي پا１ه باندې د ！کرکوونکو وړان／و له ！کر وروسته  کومه پ５＋ه  رامن％ته شوه؟
2 - ول３ ＄ين３ ب）رکي  ب５رته گر＄يدلي دي؟

＄ين３ ب）رکي کاږه شويدي؟  A 3 - ول３ د

اتومي نمبر
پــه نوم د رونتگيــن وړانگ３ چ３ له   )(Moseleyپــه 1913 کال کــ３ انگليســي فزيک پوه د موزلي
ب５الب５لــو فلزونو ＇خه پــه کتودي تيوب ک３ خپري８ي، مطالعه ک７ې. نومــوړي د رونتگين د وړانگو د 
  پورې مربوط گراف د عنصرونو د ترتيبي نمبر 

)1(
L

＇پو د اوږدوالي د جذر مربع３ معکوس کميت
په پريوديک سيستم ک３ رسم ک７ الندې شکل وگورئ. نوموړی گراف ＊کاره کوي چ３ د عنصرونو 

اتومي نمبر د عنصرونو له مهمو ＄انگ７تياوو ＇خه کوم يو منعکس کوي.
موزلي داســ３ نظر ورک７ : دا ＄انگ７تيا د اتوم د هســت３ مثبت چارج ＊ــيي او هم دا ذرې له يو عنصر 

＇خه تر بل راتلونکى عنصر پورې د يو واحد په اندازه په متناوب شکل زياتي８ي .

 (1 - 4 ) شکل پراتومي نمبر پورې ت７لى گراف او د هغو د ＇پو د اوږدوالي د مربع د جذر معکوس
 د عنصرونو ＄اى په پريوديک سيستم ک３ )افقي محور( د هغو په هسته ک３ د پروتونونو شم５ر ！اکي، موزلي د 
په سمبول ي３ و＊ود . په پای   )(Z عنصرونو ترتيبي نمبر په پريوديک سيستم ک３ د اتومي نمبر په نوم ياد ک７ او

ک３ پوه شو چ３ په اتوم ک３ د عنصرونو ترتيبي نمبر د عنصرونو د پروتونونو له شم５ر سره سمون لري.

 
L
1

 Al  P  Cl  K  Sc  V  Co  Cu Mn
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نيوترون 
د موزلى د ＇ر－ندونو له مخ３ د عنصرونو اتومي نمبر ، د هغوى د هست３ له چارج سره مساوي دی او 
په هسته ک３ د پروتونو شم５ر ＊کاره کوي. )پروتون التيني کلمه ده ، د لوم７ن９ يا له ！ولو ＇خه پخوان９ 

معنا ورکوي( 
＇رنگــه چ３ د ک５مياوي عنصرونو اتومونه د بر４＋ــنايي چارج له کبله خنثــى دي نو د عنصر د اتومونو 

دپروتونونو شم５ر د هغو د الکترونونو له شم５ر سره مساوي دی.
اتومي کتله د اتوم د هســت３ د پروتونونو د مجموعي کتل３ په نســبت لويه ده د دې توپير د توضيح لپاره 
رادرفورد وړاندوينه و ک７ه چ３ د اتوم په هسته ک３ خنثى ذرې هم شته چ３ د هغوى د هرې يوې کتله د 

 )(neutron يو پروتون له کتل３ سره سمون لري، خو د چارج له  امله خنثى دي ؛ له دې کبله نيوترون
په 1932 م کال ک３ د هستوي تعاملونو په   )(chadwick د «خنثى» په نوم ياد شوى دى . چادويک
د ذرې په واسطه بمباردمان ک７ه چ３ په پايله   A پايله ک３ نيوترون کشــف ک７؛ نوموړي د بيريليم هســته د

ک３ ي３ نيوترون الس ته راوړ، دتعامل معادله ي３ دا ده:
 nCHeBe 1

0
12
6

4
2

9
4 ++  

په ترتيب سره د بيريليم، هيليوم او کاربن   C12
6 او  BeHe 9

4
4
2 , د نيوترون سمبول،  n1

0 په دې معادل３ ک３
د عنصرونو هست３ )نوکليدونه( را＊يي.

د اتوم اساسي ذرې
د پروتونونو او نيوترونونو مجموع３ ته  نوکليون )Nucleon( وايي او 

 د کتل３ د نمبر په نوم هم يادي８ي:                      

الندې جدول د اتوم د بنس＂يزو ذرو ＄ين３ فزيکي خصوصيات را＊يي.
(1-1) جدول د اتوم د بنس＂يرو ذرو فزيکي خصوصيات

نسبتي کتله کتله په کيلو گرام نسبتى چارج )C( چارج په کولمب ذرې
1. 0073  27106726.1 +1  1910602.1 پروتون
1.0087  2710675.1 0 نيوترون

 4104858.5  31101.9 -1  1910602.1 الکترون

 نوکليدونه او ايزوتوپونه
نوکليدونــه د اتومونو هســت３ افاده کوي ، د هغو په واســطه د اتوم هســته ＊ــودل کيــ８ي، د عنصرونو 
نوکليدونه داســ３ ＊ــودل کي８ي چ３ نوکليون ي３ د ســمبول پــه کي２ه او پورتن９ خواکــ３ او اتومي نمبر 

)دپروتونونو شم５ر( ي３ د سمبول په کي２ه او الندين９ خوا ک３ ليکل ک８５ي؛ د ب５لگ３ په ډول:
                                Na,H 23

11
1
1

          

 NuclionnP =+
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 )(Isotops ايزوتوپونه
     د عين عنصر نيکلويدونه دي چ３ د پروتونونو شم５ري３ يوشان وي؛ خو د هغوى د نوکليونونو شم５ر 

يو له بل ＇خه توپير لري. يعن３ د دوی د نوکليدونو او نيوترونونو شم５ر يو له بل ＇خه توپير لري.
＇رنگه چ３ د عنصرونو ک５مياوي خواص د عنصرونو د اتومونو د هســت３ پرمثبت چارج اود هغوی 
په الکتروني جوړ＊ــت پورې اړه لري، نو د عنصرونو د ايزوتوپونو ک５مياوي خواص يو شــان دي؛ د 
دي چ３ د هغوى اتومي نمبر 17 او د هغه   Cl37

17
او  Cl35

17
ب５لگــ３ پــه ډول: د کلورين عنصر ايزوتوپونه

نوکليونونه په ترتيب ســره35 او 37 دي او نيوترونونه ي３ په ترتيب ســره 18 او 20 دي د کلورين د 
دواړو اتومونو ک５مياوي تعاملونه يو شان دي.

ک７نه :  
نوکليونونو ته پام وک７ئ او الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ:  Ne22

10 او  NeNe 20
10

21
10 ,

الف- د نوموړو نوکليونونو د نيوترونونو شم５ر ＇و دی؟
ب- دا نوکليونونه يو د بل په نسبت په کوم  نوم يادي８ي؟  

١-٣: اتومي طيف
د اتومي ســپکتر ＄ان／７تيا او پيدا ي＋ــت دا پو＊ــتن３ حل ک７ې 
دي چ３ د رادرفورد د اتومي مودل په مرســته ي３ حل امکان نه 
درلود. که د لمر او يا د بر４＋ــنايي ＇راغ ر１ا له يو ســوري ＇خه 
ت５ــره او په يو منشــور باندې ولگي８ي او له منشــور ＇خه تيارې 
پردې ته ت５رې شي، نو سره زرغونه )رنگين کمان( ساحه ＊کاره 
کي８ي چ３ له جال رنگه ليکو ＇خه جوړه شــوې ده. د دې رنگونو ！ولگ３ دليدلو وړ وړانگ３ له ！ولو 

＇پيزو ليکو سره سمون لري چ３ د پرله پس３ سپکتر په نوم يادي８ي.
 

که د بر４＋نا منبع له خالي  تيوب ＇خه سرچينه واخلي چ３ د هايدروجن －از وي، په دې صورت ک３ 
هغه ســپکتر توليدوي چ３ د جال ب５الب５لو رنگه خطونو لرونکي وي، دا ډول ســپکترونه د وتونکي 
اتومي ســپکتر) Emission (ياد خطي ســپکتر په نوم يادوي، (1 - 6) شــکل، که ک５مياوي مواد 
په کومه وســيله تحريک شــي، د هغوى خطي ســپکتر په منشــور ک３ ليدل کي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: 

شكل)1 – 5 ( اتومى سپكتر

منشور

تيوب بدون چارج كه مملو از گاز 

هايدروجن مى باشد
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مواد کيدى شــي چ３ د تخليه تيوبونو د بر４＋ــنا په بهير او يا د تودوخ３ په وړان／و تحريک شــي، 
خطي اتومي ســپکترونه د ليدلو وړ او د ماوراى بنفش ســپکترونو په ســاحه ک３  ليدل کي８ي، نو 
کله چ３ د ＇راغ په شــعله باندې د ســوديم فلز او يا د هغه مرکبونه ور زيات شــي، نو ر１ا په ＇پيزو 
خطونو590nm وړانگى لگي８ي او شــغله يي ز７４ه ده. که په تخليه شــوي تيوب ک３ د هايدروجن 
گاز واچول شي او د بر４＋نا په ولتاژ تحريک شي، نو سور گالبي ته ورته رن，، په ک３ وليدل شي. 
جذبي سپکتر له موادو ＇خه د سپينى ر１ا د تيريدلو ＇خه السته را＄ي چ３ د ليدلو په ساحه ک３ د 
＇پى په ！ول اوږدوالي ک３ شامل دی، هغه ر１ا چ３ د اوږدوالي ！اکلي ＇پ３ لري، د موادو په واسطه 
جذب کي８ي چ３ په دې ساحه ک３ تور خطونه ليدل کي８ي، د جذبي او وتونکي سپکتر د مطالع３ 

په خاطر، د سپکترو متر)Spectro meter(په نوم اله کارول کي８ي.
د سپکترو متر ليدن３ او ＇ي７ن３ ＊يي چ３ د هايدروجن سپکترEmissionد ＇و گروپو له مسلسلو 
خطونو ＇خه جوړي８ي، د خطونو دا سلســله د هغوی د کشــف کوونکو په نوم نومول شــوې ده؛ د 

 )( Balmer سلسله د يو عالم په واسطه چ３ بالمير  )( ssBalmerceri ب５لگ３ په ډول: د بالمير
نوميده کشف شوه چ３ د سپکتر د ليدلو په ساحه ک３ ليدل کي８ي. په هره  يوه سلسله ک３ د حرکت 
په پايله ک３ د سپکتر د لوړې فريکونسي په لور د موادو د مجاورو خطونو فاصله په پوره ډول کموالى 
ي３   )( Cantinum خره يو له بل ســره يو ＄اى شــوي دي او مسلســل ســپکتر پيدا کوي چ３ با

توليد ک７ى دى. 

  
  
  

   

      

 (1 - 6)شکل الف( د هايدروجن د اتوم سپکتر، ب( د هايدروجن په اتومي سپکتر ک３ د بالمير سلسله
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Lyman, B-Balmer Pa-Pachen,Br-Bracket,Pf-Pfond,سلسله
د برکيت سلسله د پفوند او پوشن د سلسل３ په واسطه پو＊ل شوې ده .

پام وک７ئ !  
قشــرونو ＇خه هســت３ ته نژدې قشــر )لوم７نی   )4,3,2( =n               1 - که چيرې الکترونونه له
قشــر( ته انتقال شــي، له اتوم ＇خه زياته انرژي ازاد ي８ي او د  واړنگو خواص لري چ３ د ماوراى 
بنفــش په ســاحه ک３ ليدل کيــ８ي، دا گي６ي د ليمن په نــوم يادي８ي، د نومــوړې وړانگ３ د ＇پو 

دی.  °A1216973 اوږدوالى
قشــرونو ＇خه دوهم قشــر ته انتقال شــي، د هغــه نوري انرژى   )5,4,3( =n 2 - کــه الکترون له
په نوم يادوي. د نوموړو   )(Balmer کمزوري او د ليدود ر１ا خواص لري چ３ د وړانگو دا －ي６ی د

په من＃ ک３ دی.  oA6563410 وړانگو د ＇پو اوږدوالی
له لوړو ســويو ＇خه د انرژي در４م３ ســوي３ ته انتقال شــي، د   )6,5,4( =n 3 - که الکترونونه 
رو＊نايي انرژې او د هغه نشر شوي وړانگ３ ي３ کمزورې دي او د هغه ＄انگ７تياوې د سرو وړانگو 
په نوم ياد ي８ي او د نشــر شوو شعاعو د   )(Poshen الندې نژدې دي. د رو＊ــنايي دا سلســل３  د

دی.  oA1785012820 ＇پو اوږدوالى ي３
＇خه پورته د انرژۍ ＇لورم３ ســوي３ ته ورشــي،   )4( =n 4 - په پای ک３ که د الکترونو انتقال د
د هغه د ر１ا د وړان／ونشر شوې انرژي ډير کمزوري ده اود هغه ＄انگ７تياوو د سره رن， له ساح３ 

＇خه الندې ليدل کي８ي، دا ر１اي３ سلسله دPfund ،Brackettپه نوم يادي８ي.
د ذکر شوو سلسلو ＄انگ７تياوې (1 - 6) شکل ک３ ليدلي شي. 

١-٤: د بور اتومي تيوري
د اتوم د جوړ＊ــت په اړه د بور ＇７５ن３ چ３ د پالنک په کوانتمي تيوري باندې والړې دي، په لوم７ي 
ســرک３ زيات３ د برياليتوب خواته ن８دې شــوې وي؛خو له دوولسوکالو وروســته ب３ دليليه ثابت３ شوې؛ 
( په خپلو ＇７５نوک３ د اتوم په جوړ＊ــت ک３ د بــور له فرضي３ ＇خه گ＂ه   19151889 الکــن موزلي )

واخيسته. د بور نظريه د اتوم دسپکتر په خپريدو ک３ مرسته وک７ه.
د پالنک له تيوري ســره ســم ، انرژي کوانتايزيشن  Quantization کي８ي. د سپکترونو د ليکود 
په نوم دنمارکي عالم په 1913 م کال ک３ اتومي مودل پيشنهاد ک７، د بور   )(Boher توضيح لپاره د بور
دا مودل د پالنک کوانتي فرضي３ باندې ！ين， وو ، د پالنک له تيوري سره سم : هغه ممکنه انرژي 
 )Quantum( چــ３ جذب او يا خپري８ي، له ！اکلو قطعو ＇خه تشــکيل شــوى ده چــ３ د کوانتوم

انرژي په نوم يادي８ي او دا کوانتومي انرژي ده. 
١- بــور نظر ورک７: د اتوم دهســت３ پــه چاپيريال ک３ د متحرک الکترون انــرژي ！اکل３ او معينه ده، د 
ک３ د هغه د ！اکلي قشــر پرشعاع   )(Orbite الکترونونو الزمه انرژي د ！اکلي حرکت لپاره د اتوم په قشــر

پورې اړه لري. )کوانتوم التينه کلمه ده چ３ معنا  ي３  مقدار اويا کميت دي.( 



12

۲- هغه الکترونونه چ３ له هست３ ＇خه په لرې قشرونو ک３ حرکت کوي، د هغو الکترونونو په نسبت چ３ 
هستي ته نژدې په حرکت ک３ دي، زياته انرژي لري، ＇رنگه چ３ د الکترونونو انرژي کوانتومي ده، له دې امله 

د اوربيتال شعاع هم کوانتومي ده، د اوربيتالونو شعاع کيدى شي يوازى د ！اکلو قيمتونو لرونکى وي.
کله چ３ الکترونونه د اتوم په ！اکلو اوربيتالونو ک３ د اتوم هســتى پر 
شــاوخوا په حرکت واوســي، نه کوانت انرژي جذب او نه ي３ ازاد 
وي. که الکترون د هست３ له نژدې قشر ＇خه د هست３ لرې قشر ته 
انتقال شــي ، کوانت انرژي جذب او برعکس که په ！اکلي  مقدار 
انرژي ازاده ک７ي، هست３ ته نژدې قشر ته انتقال کي８ې؛ خو ډير ژر 
ازاده شوي کوانت انرژي ب５رته جذب او يا جذب شوي انرژي ب５رته 
أزادوي دا انرژي د دوو سويو د انرژي د تفاوت سره مساوي ده چ３ 

د بور د معادل３ ＇خه محاسبه ک８５ي.

12  د انرژي اصلي  n,n چــ３ په دي فارمول کRH ３ د ريدبرګ ثابــت د H هايدروجن د اتوم دي 
J1018,2  دي. 18× سويي دي. چ３ د ريدبرګ د ثابت قيمت 

د ر１ايــي )نــوری( فوتونونو له جذب ＇خه په کافي اندازه او له هغــ３ ＇خه ډيرې زيات３ تورې ليک３ په 
جذبي سپکتر ک３ ليدل کي８ي:

د خطي سپکتر فريکوينسي د ريدبرګ عالم په واسطه توضيح شوه.
 

)
n
1

n
1(R 2

2
2
1

=
 

پــه پورتنــي معادلــه کــ３ نيــو فريکوينســي R د ريدبــرګ ثابــت د فريکوينســي لپــاره دي چــ３ 
2n  پوره يا تام کوانتومي عددونه را＊يي. او  

1n  ،  s/1028.3R 15=
ــوال: د هغه نور فريکوينسي پيدا ک７ي چ３ د يو تحريک شوي د هايدروجن اتوم الکترون د دريم  س

سويي انرژي د انرژي لوم７ي سويه ته انتقال شوی وی ＇و دي.
حل: 

د کوانتوم له تيوري ســره ســم د فوتون انرژي عبارت د ر１ا  ي３ کوانت له  فريکونســي ) ( سره دی او  
 hvE = دي؛ يعن３ :   hv مساوي په

secJ1063.6h ( دي. کــه چيرې الکترون له  34=   پــه پورتن９  معادلــه کh３ د پالنک ثابت )

سپکتري خطونه
د ＇پ３ اوږدوالی

(1 - 8) شکل د بور اتومي مودل
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انرژی لرونکى دي؛ انتقال   2E انرژی لرونکى دی، هغه اوربيت ته چ３ د  1E هغه اوربيت ＇خه چ３ د
 شي، يوه اندازه انرژي جذب او يا ي３ ازاد وي، نوموړې انرژي عبارت ده له. 

 NN hEEhEE == 2112

اضافي معلومات  
 د الکتــرون ممکنــه حرکي حالت له هغه حالت ＇خه عبــارت دي چ３ د زاويوي حرکت د مومن
د اندازې، د هغه د دوراني يا زاويوي حرکت له قوانينو ســره ســم ！اکل شــوی وي. د دايروي حرکت 
مومن اندازه د هغه حرکت اندازه ده چ３ د ســرعت، کتل３ او د دايرې د شــعاع د ضرب له حاصل 

 mvrP = سره  مساوي کي８ي: 
ســره مســاوي دی چ３   

P2
h د الکترون د زاويوي حرکت د کچ３ مومنت له صحيح او پوره مضروبو

دي چ３  )(n ثابــت  کميت ＊ــيي، په دې ＄اى کــ３ صحيح او پوره مضــروب اصلي کوانتــوم نمبر
او نور قيمتونه ＄انته اختياروي:   .....3,2,1

  1
2

=
P
nhmvr

د بور له نظريو ＇خه کولى شو داس３ پايله واخلو چ３ الکترون د اتوم د هست３ په چاپيريال ک３ د دوو 
قــوو الندې حرکت کــوي چ３ عبارت له مرکز ＇خه د فرار قوه او د ذرو تر من＃ الکتروســتاتيکى د 

دفع３ او يا د جذب قوه ده:

                                                                                    
＇رنگه چ３ د 2 او 3 معادلو کي３２ خوا وې سره مساوي دي، نو ＊３ خوا وې ي３ هم سره مساوي کي８ي:
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e د الکترون چارج  z د هســت３ چارج، m   کتله اوVد الکترون ســرعت دی، په پورتني فورمول ک３ 
r د اتوم شعاع را＊يي . او

r  دي، د دوو مجهوله لوم７ۍ درجو معادلو  v  او  په لوم７ۍ معادله ک３ دوه مجهول کيمتونه دي چ３ 
د حل پربنس، دا مجهول کميتونه کولی شو داس３ پيدا ک７و: 

r قيمت له ＇لورم３ معادل３ ＇خه په الس راوړو او په لوم７ۍ معادله ک３ ي３ دهغه پر＄ای ږدو: د
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    د کولمب د جذب يادفعي قوه
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V  قيمت په پن％م３ معادل３ ک３ معامله کووچr３  ترالسه کوو: له شپ８م３  معادل３ ＇خه د 
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ســره جمع   
G

2kzeEp = 2  او

2
1 mvEk = کــه چيرې د الکترونونو حرکي او پوتنشــيالي انرژي له 

ک７و، د الکترون مجموعي انرژي السته را＄ي:
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   ک３ ضرب ک７و، په دې صورت ک３ 

r
2
1  که چيرې د ＇لورم３ معادل３ دواړه خواوې په 

حاصلي８ي چ３:
 

 

9
22

1
2
1

2
1

2
2

2

22

2

22

=

=

=

r
kzemv

r
kze

r
mv

r
kze

r
mv

2  قيمت په 8 معادله ک３ معامله کوو، حاصلي８ي چ３.
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د  r قيمت له اووچ３ معادل３ ＇خه په لسم３ معادل３ ک３ معامله کوو، حاصلي８ي چ３:
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دی.  3,2,1=n دلته .....  
1n  کوانتوم لپاره د انــرژي قيمت د الندې فارمول په واســطه  = ــتنه: د هايدروجــن د اتــوم  پو＊

 
22

2242

hn
m2kezE = محاسبه ک７ي. 

حل: 
 

erg1018,2J1018,2
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الندې توضيحاتوته پام وک７ئ.
د بور د لوم７ۍ قاعدې پر اســاس کيداى شــي چ３ د الکترون حرکي چ＂کتيا ＇ر－نده ک７ی شــي  ،په 
دوهمه قاعده ک５داي شي، دا مطلب ＇ر－ند شي چ３ الکترون پرته له دې چ３ انرژي جذب او يا آزاده 
ک７ي، په يو قشــر ک３ د ＇پيز حرکت په حال ک３ دی او که الکترون ته انرژي ورک７ل شــي، د هســت３ له 

فعاليت  
 sec/2200km مساوي     )1( =n    له شپ８م３ معادل３ ＇خه السته راغلل چ３ د هايدروجن د اتوم د الکترون چ＂کتيا

)1(  ده.    =n    nm053.0 ده او د 7 معادل３ پربنس محاسبه شوي دي چ３ د هايدروجن د اتوم شعاع  
دا عبارت سم دی او يا ناسم؟ په دې اړه فکر وک７ئ او پورتني کميتونه د محاسب３ پربنس  پيدا ک７ئ.

پام وک７ئ  
وي، هغــوى يو بل په  m1 کــه چيــرې د برق اندازه يــو کولمــب او د چارجونو د ترمنــ＃ فاصله

قوه جذب او يا دفع کوي. نو دKقيمت په الندې ډول محاسبه کي８ي:  N9109
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نژدې قشــر ＇خه، د هســت３ لرې قشر ته انتقالي８ي، خو که چيرې له الکترون ＇خه انرژي واخ５ستل 
ثانيه ک３   810 1010 شي، هست３ ته نژدې الندينيو قشرونو ته سقوط کوي،خو جذب شوي انرژي په
ثانيه  ک３ جذبوي چ３ خپل اصلي موقعيت ته   810 1010 بيرته ازاده او يا ازاده شوي انرژي بيرته په

بيرته ＄ي او الکترونونه په دايروي مدارونوکي د هست３ په چاپيريال ک３ د حرکت په حال ک３ دي.
 

فعاليت  
          الندې شکل ته ＄ير شئ، له شکل ＇خه الندې جملو ک３ د نامناسبو کلمو الندې خط 

وباسي او جمل３ سم３ ک７ئ:

 

 )1 - 9( شکل اتومونه د الکترون اخ５ستلو او يا ورکولو په بهير ک３
په الف شــکل ک３ الکترون )د انرژي په اخيســتلو د انرژي له السه ورکولو ک３( د انرژي )پورته 

＊کته( سويو ته انتقال شويدی.
د ب په شــکل ک３ الکترون د )انرژي په اخيســتلو انرژي له السه ورکولو ک３( د انرژي )پورته/ 

＊کته( سويو ته انتقال شوی دی.  
اضافي معلومات  

د بور تيوري ته په 1916 م کال ک３ د زومير فيلد په نوم يو عالم پراختيا ورک７ه ، نوموړي داس３ نظر 
ورک７: د کوانتوم هر يو نمبرد کروي اوربيتونو انرژي ！اکلي ده او هم کيدای شــي چ３ ＄ين３ بيضوي 
په توري ＊ودل   )(n قشرونه د همدې اصلي کوانتوم نمبرونو په نوم و نوموول شي چ３ دا نمبر کوانتم د
کي８ي او دوهم کوانتوم نمبرونه هم په ک３ شــامل ک７ل شي   چ３ د قشرونو بيضوي شکل )مختلف 

l ＊ودل کي８ي، د ！ولو کوانتوم نمبرونو په اړه به معلومات وړاندې شي. المرکز( ！اکي او په

         فعاليت
الــف- د انــرژي د بدلونونــو کميت چ３ يو الکتــرون د انرژي له لوم７ی ســوي３ ＇خه د انرژي 

دوهم３ سوي３ ته انتقال شي، ＇ومره دی؟
ب- د انــرژي د بدلونونو کميت کله چ３ يو الکترون له دوهم３ ســوي３ ＇خه لوم７ى ســوي３ ته 

سقوط کوي، ＇ومره به وي؟
پورتنيو تيوريو د اتوم د الکتروني جوړ＊ــت په اړه ضروري معلومات نه شــول ورکولی، نو نورې 

تيوري من％ته راغلي چ３ الندې مطالعه ک８５ي:
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١-٥: اوسن９ اتومي تيوري

＊ــايي حيرانکونک３ وي. چ３ د بور نظريه له خپلو برياليتوبونو ســره ، له نشر＇خه لس کاله وروسته 
رد شــوه، ســره له دې چ３ د بور نظري３ وکولی شــول د يو الکتروني اتوم سپکتر رو＊انه ک７ي ؛ خو د 
＇و الکتروني اتومونو د ســپکتر په رو＊ــانولو بريالي نه شو. په 1930 - 1920 کالونو ک３ په نظري 

فزيک ک３ دوې پو＊تن３ من％ته راغلي:
1 - لومــ７ى پو＊ــتنه د نور د طبيعت پــه اړه د دوو ب５الب５لو نظرونو پورې اړه لــري چ３ «＇پيزه  او د 

نورفوتوني طبيعت نظريه» ده.
2 - دوهمه پو＊ــتنه د ر１ا او انرژي د ！اکلي کچ３ له کوانتومي پديدې ＇خه عبارت ده چ３ بايد هغه 

د يو ه５رې شوي مسآل３ په ب２ه د نيو！ن په ميخانيک ک３ ور دننه ک７ه.
د همدې المل پربنســ  د ميخانيک نوي او معاصره تيوري رامن％ته شــوه، له دې تيوري سره سم: 

ر１ا هم ＇پيزخواص لري او هم ذروي.

＇پيز او ذر وي طبيعت
لوم７ي س７ي چ３ د معاصر ＇پيز ميخانيک په اړه مثبت －ام کي＋ود، په 1924 م کال ک３ د دي بروگلى
په نوم عالم وو.  په پخوانيو وختونو ک３ پوهانو نظر درلود چ３ الکترومقناطيسى   )( BroglieDe
خپريدن３ له مطلقو ＇پو ＇خه عبارت دي )ســره د دې چ３ انشــتاين ويلي دي« په ＄ينو تجروبو ک３ 

الکترومقناطيسي ＇پ３ ذروي يا فوتوني خاصيت هم له ＄ان ＇خه ＊يي»(. 

      پام وک７ی 
＇پيزې خپريدنــ３ د مايکر ذرو ک８يدل او ننوتل دي، 
د دې دوو پديــدو اغ５زو د پوهيدلو لپاره  اړينه ده چ３ 
هرې ذرې ته نسبت ورکول شی چ３ د ＇پو اوږدوالی 

زده ک７ی شي.
(1 - 10) شکل دسيستم تصوير د اهتزاز په حالت ک３   

د لوم７ۍ ＇پي نيم اوږدوالی

د دوهم３ ＇پ３ نيم اوږدوالی  

د دريم３ ＇پ３ نيم اوږدوالی 
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دى- بروگلى د انشــتاين دانرژيکي معادلو ته په پام ســره، د فوتونو د ＇پــو اوږدوالى په الندې ډول 
ترالسه کوو:

د انشــتاين د نســبيت د تيوري پربنس کيدای شــي چ３ د ر１ا د حرکت کچه، چ＂کتيا او انرژي تر 
من＃ اړيکه له الندې معادلو سره سم محاسبه ک７ای شي:

 
＇رنگه چ３ د حرکت د کچ３ مومن د کتل３ او چ＂کتيا د ضرب حاصل دی؛ يعن３:

 mCP =  
هم ده ، کيدای شي وليکل شي  چ３:  

C
EP = له دې کبله چ３ 

کيدى شي:   mvp = او چ＂کتيا يV３وي ؛نو  m د يوې ذرې د حرکت کچه چ３ کتله ي３

 
وروســت９ معادلــه د کتلــی،د ＇پی د اوږدوالــي او چ＂کتيا په من＃ ک３ اړيکه را＊ــيي، ！ول３ ذرې د 
فورمول په   

mv
h

=L ( دي او د ＇پــی اوږدوالي يي  mvp = حرکــت د انــدازو مومن لرونکي ) 
واسطه محاسبه کيدى شي.

=MHZ5,102  وي پيدا ک７ي. سوال: د يو راديو د موج اوږدوالي چ３ فريکوينسي 

حل: 

فعاليت  
په الندې جدول ک３ د ذرو ＄ين３ ＄انگ７تياوې ليکل شوي دي. د ذرو د ＇پو اوږدوالي چ３ د 
پورتني فورمول پربنســ الس ته راغل３ دي ،هم  په اړوند ســتون ک３ ليکل شوي دي، تاس３ 
هم د محاســب３ په واســطه د هغوی ＄وابونه ترالسه ک７ئ او د جدول له ＄وابونو سره ي３  پرتله  

ک７ئ.
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جدول (2-1) د بنس＂يزو ذرو ＄انگ７تياوې.
 کتله په گرامذرې

s
cm د زده کوونکي د ＇پ３ اوږدوالی چ＂کتيا

پيداک７ي پايلي

300k الکترون
1ev د    الکتــرون 

انرژي
100evد   الکتــرون 

انرژي سره
 300k د هيليوم اتوم،

 300k،... اتوم 

 

o

o

o

o

o

A12,0

A1,0

A2,1

A12

A61

 په هره کچه چ３ د ذرو کتله لويه او چ＂کتيا زياته وي، په هماغه کچه ي３ د ＇پ３ اږدوالی لن６ وی، نو 
که له يو کرستالى جسم سره د الکترونونو يو گي６ى ！کر وک７ي، ک８ي８ي او يا ب５رته راگر＄ي.

      پام وک７ئ

د کوچنيــو ذرو )فوتونونــو، الکترونونو، نيوترونونو... او نــورو( اغيزه دوه گونى طبيعت لري، په 
＄ين３ ازماي＋ــتونو ک３ ي３ ذروي خواص او په ＄ينو نورو ازماي＋ــتونو ک３ د هغوى ＇پيز خواص 

ليدل کي８ي؛ نو کوچن９ ذرې ＇پيز او ذروي «دواړه ډوله» خواص لري.
       

                                          
(1 - 11) شکل د الکترون ＇په يي طبيعت

فعاليت  
الندې کوم يو شــکل د الکترون له پاره خاص مسير ！اکي او کوم يو ي３ ＄ان／７ی مسيرنه   

شي ！اکلی ؟
  

  (1 - 12) شکل د الکترونونو خاص مسير
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＇لورواړه کوانتومي نمبرونه د يوې رياضيکي پايل３ په ب２ه ＄ان ＊کاره کوي او د اتومونو ＇رن／والي 
او الکتروني انرژي ！اک３.

 
)!e Principle Quantum Number( ١- اصلي کوانتوم نمبر

اصلــي کوانتــوم نمبر د الکتروني وري％３ جســامت، د اتوم شــعاع او دالکترونونــو انرژي يعني د 
الکترونونــو انرژيکــي ســطحه د هســت３ لــه کبله  ！اکي چــ３ تام طبيعــي ！اکلي عــددي  قيمتونه
n)(  په توری ＊ودل کي８ي، هر ＇ومره چ３ د    ＄انته غوره کولي شي او د  ...)7,6,5,4,3,2,1( =n
n قيمت کوچنی  وي، په هماغه کچه الکترون ډ４ره کمه انرژي لري او هست３ ته نژدې وي، اصلی 
کوانتــوم نمبر له نورو کوانتوم نمبرونو＇خه مهم دي؛ ＄کــه د هايدروجن د اتوم د الکترون انرژي 
کميت اود نورو اتومونو د الکترون انرژي کميت را＊ــيي او د الندې فورمول په واســطه محاســبه 

n  هم شامل دی:  کيدای شي چ３ په هغه ک３ 
 

٢- فرعي کوانتوم نمبر يا زاويوي حرکت
د بور له نظري３ ســره ســم يو اصلي مدار يا الکتروني قشر د الکترون د گر＄يدلو حالت د هست３ په 
چاپيريال کي په دايروي دورو ک３ دی او عمومي حالت ي３  له بيضوي ＇خه عبارت دی چ３ هسته 
د بيضــوي پــه يوه محراق ک３ ＄اى لري. په يو بيضوي شــکله مدار ک３، د الکتــرون چ＂کتيا ثابته 
 او！اکلي نه ده ، د هغه حرکي انرژي بدلون مومي او دانرژي بدلونونه ي３ کوانتومي دي، پر دې بنس
د الکترونونو لپاره يوازي ＄ين３ ＄ان／７ي بيضوي مدارونه مجاز دي، په دي ترتيب دوهمي کوانتوم 
l په واســطه  نمبــر د زاويــوي حرکت کچه او يــا زاويوي حرکت د کچ３ مومن ＇ر－ندوي چ３ د
＊ــودل کي８ي او د مــدارو د بيضوي وال９ ضريب ！اکی. ＇رنگه چــ３ الکترون دورانى حرکت هم 
لري ؛ له دی کبله حرکی انرژي هم لري چ３ د دوراني  حرکت  ＇خه الســته را＄ي؛ نو د حرکت 
！اکل３ کچه لري او د الکترون د انرژي له مجموع３ ســره مســاوي دی؛   )( mvp = د کچ３ مومن
l د اوربيتالو د حرکتو  پردې بنســ که  چيرې د الکترون د زايوي حرکت د مومن کچ３ نظريه د
 l３د اندازو له لوري منحصر شــي. نظري او تجربى تيوري ＊ــکاره کوي چ  n د کچــو مومنــ د

په شمول   1n ترمن＃ تام قيمتونه د صفر او  1n کولی شــي د تامو عددونو ！ول قيمتونه د صفر او
＄انته غوره ک７ي:

 1n0l =
 

l  هم  دوه قيمته  ،  2=n l يو قيمت غوره کوي چ３ هغه صفر دی. همدارن／ه، که  وي،  1=n که
4,3,2,1,0   دي. l   هم پن％ه قيمته لري چي  n=5  وي،  0  او 1   دي... او که   لري چ３  
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٣- مقناطيسي کوانتوم نمبر
زاويــوي حرکــت يا د يــو الکترون د دوراني حرکت د کچ３ مومن په هر اتوم ک３ کيدای شــي چ３ 
دايروي سيستم له بر４＋نا  بهير سره چ３ په هغه ک３ جريان لري، تشبه ش３؛ ＇رنگه چ３ د بر４＋نا بهير 
د دوري په دننه ک３ من＃ ته را＄ي او مقناطيســي ســاحه په دوري ک３ جوړوي؛ د دې کبله ويالي شــو 
چ３ د الکترون تحريکيدل په يو دايروي مدار ک３ مقناطيسي ساحه هم توليدولی شي چ３ مقناطيسي 
ml    حاصلي８ي،  ml   يى ！اک３، له بله پلوه د زاويويي حرکت د مومن له کچ３ ＇خه کوانتوم نمبر 
نــو د هغه کچه له اوربيتالي کوانتوم نمبر له قيمت ســره اړيکه لــرې. تيوري او عمل ＇ر－ندوي چ３ 
په شمول   l او  l+ تر من＃ د صفر،   l او صفر،  l+ ml  کولي شي ！ول تام عددي قيمتونه د صفر او
د قيمتونودا اندازه   lm دي، چ３ د  12 += lml ml  د قيمتونو تعداد عبارت د ＄انته غوره ک７ي او د 

د اوربيتالونو تعداد په فرعي سويو ک３ هم ！اکي.

 l0lml +=  

٤- دسپين کوانتوم نمبر
الکتــرون د خپــل دوراني حرکت په بهير ک３ دمقناطيســي ســاح３ له جوړولو＇خــه پرته کوچن９ د 
Spin   کلمه د  حرکت لري،   Spin مقناطيس په شــان هم عمل کوي؛ نو ويلی شــو چ３ الکترون د
تاويدلو معنا لري، دا  مقدارد بنســ＂يزو ذرو لپاره پوره، ！اکلی او مشــخص دی، الکترون، پروتون او 

 دی.
2
1

±=spin نيوترون  دسپين قيمت

  
  

      پام وک７ئ
 n,l l   پــه واســطه ！ــاکل کيــ８ي؛ لــه دې املــه  د lm  قميــت د                  ＇رنگــه چــ３ د  
ml ترمنــ＃ بايد ＄انگــ７ي اړيک３ وي؛ د ب５لگ３ پــه ډول: په ثابت او بنســ＂يزحالت ک３؛يعن３ او
د   lm l قيمتونه د :دي چــ３ يو قيمت ＄انته غوره کولی شــي،همدارنگه د  1,0,0 === nlml

دي، يعن３:  12 += lml قيمتونو ！اکونکي دي چ３ مخک３ ي３ يا دونه شوې ده، د
 

  (1 - 13) شکل: د الکترونونو سپين
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دى.  
2
1 او  

2
1

+ قيمت عبارت له  Spin nm  له هر قيمت سره د ,,ll همدارنگه د
 
2
1,

2
1

+=S
 

1.0.1 دي.  + درې قيمتونه لري چ３ عبارت له  lm l=1  وي که
 

     ستاس３ د زيات３ زده ک７ې لپاره

 Orbital  التينــي کلمــه ده او د ＄الى معنا لري، په دې ＄اى ک３ هم په همدې مفهوم کارول 
شــوې ده او د اتوم د هســت３ له چاپيريــال له هغ３ برخ３ ＇خه عبــارت دی چ３ په هغو ک３ د 
وي، د دې احتمال هم شته چ３ الکترون د وخت په يوه ش５به   %95 الکترونونو احتمالي شتون
5%  ي３ احتوا کوي. ک３ د هست３ د فضايي ساح３ له حدودو ＇خه د باندې ＄اى ولري چ３

اصلي او فرعي قشرونه 
له هر اصلي کوانتم نمبر سره يوه اصلي انرژيکي سويه سمون لري چ３ دا سويه د ان／ر４زۍژب３ 

د الفبا  په   لويو تورو ＊ودل کي８ي؛ لکه: 

 
QPONMLK

7654321n =

 

0ml
l0lml

1102ml
0l

1l2ml

=
+=

=+=
=

+= 

0ml
l0lml

1102ml
0l

1l2ml

=
+=

=+=
=

+=

 

1011,0,1
101

311212
1

+=+=
+=
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=

mlml
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mllml
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فعاليت   
 

QPONMLK
7654321n = د بور د مودل په نظر ک３ نيولو سره

سلسله رسم او توضيح ک７ئ.
له هر فرعي کوانتم نمبر ســره د ！اکل３ فرعي انرژيکي ســويه ســمون لرې چ３ دا فرعي سويه د 

ان／ر４زۍژب３ د الفبا  په  کوچنيو تورو ＊ودل کي８ي ؛لکه:  
      فرعي کوانتوم نمبر

فرعي سويه
 

...

...43210
gfdps 

      
له اړوند قيمتونو سره سمون لري، په هر اوربيتال   ml د هرې فرعي ســوي３ د اوربيتالونو شــم５ر د

ک３ يوازې دوه الکترونونه ＄اى لري چ３ د هغوی له سپين لوري سره  مخالف دي.
کــه چيــرې د الکترونونــو تاويدل د خپــل محور په چاپيريال ک３ د ســاعت له عقرب３ ســره 
دی او که د ساعت د عقرب３ په مخالف لوري ک３   

2
1 ســمون ولري، د هغه د ســپين قيمت

دی .    
2
1

+ تاو شــوی وي؛  نو د هغه د ســپين قيمت 
اوربيتالونــه په صندوقچو   باندې ＊ــودل کي８ي . د اوربيتالونو شــم５ر په هره اصلي انرژيکي 
2n   ســره ســمون لري او د الکترونونو اعظمي شم５ر په هره اصلي انرژيکي سويه  ســويه ک３ له 

سره سمون لري.  22n ک３ له
فعاليت   

د الندې جدول تش ＄ايونه پوره او سم ک７ئ .   
مجموعي  الکترونو  د 

تعداد
 22n)n(اصلي قشراصلي کوانتوم نمبر

2 2)1(2n=1K

-----------------------------n=2L

-----------------------------n=3M

-----------------------------n=4N

-----------------------------n=5O

د الکترونونو د انرژي حالت په اعدادو او تورو ＊ــودل کي８ي، داســ３ چ３ د هغوى اصلي کوانتم 
نمبــر د عدد په واســطه او دا عددونه د هغه تورې کي２ــ３ خواته ليکل کي８ي  چ３ د انرژي فرعي 
＊کاره   p3 ســوي３  را＊ــيي او له يو ！اکلي فرعي کوانتم نمبر سره ســمون لري؛ د ب５لگ３ په ډول:
په حالت کــ３ دي او د الکتروني وري３％   p کــوي چــ３ الکترونونه په در４مه اصلي ســويه ک３ د
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f د  او  d s اوربيتال د الکتروني وري％３ شــکل کروي دى ، د شــکل ي３ دمبل په شــان دی. د
اوربيتالونو د الکترونو وري％و شــکل پيچلی دی، د ســل پا１ي او يا مرسل د گلونو د پا１و په شان 

يو د بل له پاسه وي.
الندې جدول د ＇لور گون３ کوانتوم نمبرونو ترتيب او د هغوی اوربيتالونه ＊يي.

(1 - 3) جدول: د ＇لورگونو کوانتوم نمبرونو ترتيب او د هغوي اوربيتالونه:
 ln دالکترونونو +

شم５ر
اوربيتالونو  د 

شم５ر
انرژيکي 

حالت
＇لور گوني کوانتوم نمبرونه

smlln
121s 

2
1,

2
1

+
001

2
3

2
6

 1
 3

s
p

//   //
//   //

   0
  +1      0  - 1    

0
1

2

3
4
5

2
6

10

1
3
5

s
p
d

//   //
//    //  
//   //    

0
 1,0,1+

 2,1,0,1,2 ++

0
1

3

4
5
6
7

2
6

10
14

1
3
5
7

s
p
d
f

//     //
//     //
//     //

   

0
 1,0,1+

 2,1,0,1,2 ++

 3,2,1,0,1,2,3 +++

0
1
2
3

4

فعاليت   
اړوند قيمتونه، انرژيکي حالت، د اوربيتالونو تعداد، د الکترونونو تعداد   lmls ,, وي د  5=n که

پيدا او په يو جدول ک３ ي３ ترتيب ک７ئ.  ln + د قشر  O د

١-٦: د ＇و الکتروني اتومونو الکتروني جوړ＊ت 
په الکترونونو د انرژيکي سويو د اوربيتالونو ډکيدل

الکترونونه په لوم７ۍ پ７او ک３ د انرژيکي ســويو هغه اوربيتالونه نيســي چ３ په انرژيکي ！ي＂ه سطحه 
ک３ وي. په دې هکله ډ４رې قاعدې شــته چ３ دا قاعدې او اړوند گرافونه ي３ په الندې ډول شــرحه 

کي８ي: 
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(1 - 7) شکل: د اوربيتالونو د انرژيکي سوي３ گراف
د الندې سلســل３ په بنســ هم کولی شو د انرژيکي ســويو په اوربيتالونو ک３ د الکترونونو و４شل تر 

سره ک７و:
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)  RuleHund د هوند قاعده )
Spin  عددي قيمتونو مجموعه  الکترونونه د عين فرعي سويو اوربيتالونه داس３ ډکوي چ３ د هغو د
لــوړ وي. پــه بل عبارت، الکترونونه د فرعي ســوي３ اوربيتالونه لوم７ى په طاقــه ب２ه او په هم جهته
سره ډکوي، خو که الکترونونه زيات وي، د هغوى جوړه کيدل په اوربيتالونو ک３ له مخالف   Spin
ســره پيل کيــ８ي ؛ د ب５لگ３ په ډول: په نايتروجن او اکســيجن ک３ دا مطلب توضيح   Spin الجهته

کي８ي:

 

322 221 pss

N

 

422 2p2s1s

O

د سپين مجموعه  

د سپين مجموعه          

 
2
11±

 1±

فعاليت  
د الندې عنصرونو الکتروني جوړ＊ــت د هغه له اوربيتالونو ســره وليکئ او د هغوى د ســپين 

مجموعه را پيدا ک７ئ:
  FeK,Mn,Pd, 26192546    

Klechkows skyis Rule د کلچکوفسکى قاعده
د الکترونونــو په واســطه د ＄ينو عنصرونو د اتومونو د الکتروني ســويو ډکيدل داســ３ ترســره 
کي８ي چ３  له مخکنيو فرعي ســويو اوربيتالونه د الکترونونو په واســطه نه دي  ډک شــوي؛ خو 
اوربيتال   S4 الکترونونــه د راتلونکو انرژيکي ســويو اوربيتالونه نيولي دي، د ب５لگــ３ په ډول: د
اوربيتالونــه په الکترونونو نه دي نيول   d3 هغــه وخت له الکترونونو ډکي８ي چ３ التراوســه پوري
＇خه له   d5 او  f4 مخک３ له  s6 ＇خه او هم  f4 d4  او مخک３ لــه  s5 شــوي. په همدې ترتيب

الکترونونو ډکي８ي، په دې اړه کلچکوفسکي يوه قاعده وضع ک７ه چ３ په الندې ډول ده: 
الکترونونــه لوم７ى د هغوی په انرژيکي ســويو اوربيتالونو ک３ ＄اى پر ＄اى کي８ي چ３ د اصلي 
د قيمتونو مجموعه ي３ کوچنى وي، که چيرې   )( ln +  )(l او د فرعي کوانتــم نمبر  )(n کوانتم
ســره مســاوي وي؛ نو الکترونونه لوم７ى د انرژيکي ســويو هغه   )( ln + د دوو  يا ＇و ســويو   
رعايت کي８ي،   1nl n  عددي قيمت کوچنى وي ،  يعن３ اوربيتالونــه ډکــوي چ３ د هغه د 

دا الندې سلسله وگورئ:
6p5d4f6s  5p 4d5s4p3d4s3p3s2p2s1sانرژيکی سويه

n+l777666555443321
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لوم７ى فعاليت   
 د الندې عنصرونو د اتومونو الکتروني او اوربيتالي جوړ＊ت د کلچکوفسکي د قاعدې پربنس

وليکئ او ترتيب ي３  ک７ئ:
   Th90  ،   PB,,Be,Li 15543   

 

دوهم فعاليت   
د الندې جدول تش ＄ايونه په مناسبو عددونو ډک ک７ئ:  

 عنـــصرد الکترونو شم５رالکتروني جوړ＊ت

لوم７ى سويهدوهمه سويهدر４مه سويه

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1H
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\22He
\\\\\\\\\\\\\\\\\\12Li
\\\\\\\\\\\\\\\\\\426C
\\\\\\\\\\\\\\\\\\810Ne

28212Mg
8216S

8218Ar
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د لوم７ي ＇پرکي لن６يز    

�tد ديموکرات په نوم يوه پوه په 400 ق، م کال ک３ داس３ نظر ورک７: مواد کيدی شي چ３ په داس３ 
کوچنيو ذرو وو４شل شي چ３ نور د هغوى دو４شلو امکان نه وي، نوموړي دا ذره د اتوم په نوم ياد ک７ه. 

)نف３( ＇خه اخ５ستل شوې ده.  A tom  )و４شل( او اتوم يوناني کلمه ده چ３ له  
�tدالتن په 1808 م کال د اتومي تيوري بنســ کي＋ــود، له دې تيورى ســره سم مواد د اتومونو په 

نوم له کوچنيو ذرو ＇خه جوړ شوي دي.
�tنوي اتومي تيوري وړاندې کوي دا چ３ !

اتومونه کوچنى ذرې دي چ３ د ک５ميا په ساده وسايلو نه تجزيه کي８ي او د اتومونو مجموعه چ３ عين 
چارج ولري ،د ک５مياوي عنصر په نوم يادي８ي.

�tاتومونه تل د حرکت په حال ک３ دي، د تودوخ３ په زياتوالي د هغوی د حرکت چ＂کتيا زياتي８ي 
او دا حرکت يو له بل سره د هغوى د تعامل المل گر＄ي.

�tد ب５الب５لو عنصرونو اتومونه د کتل３، حجم او خواصو له کبله يو له بل ＇خه توپير لري
�tد عنصرونو اتومونه له دوو برخو ＇خه، هست３ او الکتروني قشر، ＇خه جوړ شوي دي. تامسن 

د تجربو پربنس په اتوم ک３ الکترونونه کشف ک７ل.
�tد رادرفورد د ＇７５نو پربنس د اتوم د هست３ کتله او چارج ي３ محاسبه ک７ او پيدا ي３ ک７ل چ３ 

د اتوم په هسته ک３ مثبت چارج لرونک３ ذرې شته، نوموړي دا ذرې د پرتونونو په نوم يادې ک７ي.
�tچادويک د اتوم په هسته ک３ نيوترنونه کشف ک７ل. نوموړي له الندې هستوي معادل３ سره سم، 

نيوترونونه ترالسه ک７ل:
 nCHeBe 1

0
12
6

4
2

9
4

6 ++

 �tد پروتونونو او نيوترونونو مجموعه د نوکليون په نوم ياد وي.
  فورمول په واســطه محاســبﾢ شــي. او د

nh
2kzev

2

= �tد الکترونونــو چ＂کتيا کيدای شــي د 
د فورمول پربنس د اتوم شعاع پر الس را＄ي 
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22

4Pmkze
hnr =

د الکترون د ＇پو اوږدوالى د دې-بروگلي د فورمول پربنس په الندې ډول تر السه کي８ي: 
     

mv
h

=L



29

��tد الکترونونو ＇رن／والی او حالت کيدای شــي چ３ د ＇لور کوانتومي نمبرونو په واســطه و！اکل 
شي 

1 - اصلي کوانتوم نمبر: دا کوانتوم نمبر د الکتروني وري％３ جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو 
انرژيکي سويه د هست３ په پرتله په ب５الب５لو قشرونو ک３ را＊يي.

2 - فرعي کوانتوم نمبر: دا نمبر د الکترونونو ＇رن／والی د اتوم د هست３ په چاپيريال ک３ په کوارديناتونو 
 )1n0l( =  1n ترمن＃  ln ک３ ！اکي او د تامو عددونو ！اکلي او پوره قيمتونه د صفر او

＄انته غوره کوي.
3 - مقناطيسي کوانتوم نمبر: دا کوانتوم نمبر د الکترونونو ＇رن／والی او مقناطيسي خاصيت د اتوم د 
دی چ３ دا قيمتونه تام عددونه   12 += lml هست３ په چاپيريال ک３ ＊کاره کوي او د قميتونو شم５ري３

llml ＇خه السته را＄ي. ++= 0 دي او
د الکترونونو تحريک په دايروي مدارونو ک３ مقناطيسي ساحه توليدوي چ３ هغه مقناطيسي کوانتوم 

نمبر！اکي .
التيني کلمه ده چ３ د تاويدو معنا لري، په دې ＄ای ک３ هم   )(spin 4 - د سپين کوانتوم نمبر: سپين
په همدې مفهوم کارول شوې ده او د الکترونونو تاويدل د خپل محور په شاوخوا باندې چ３ د سپين 

＄انته ！اکلی شي.  
2
1,

2
1

+=ms کوانتوم نمبر په نوم ياد شوي اود مايکرو ذرو قيمتونه
: التيني کلمه ده او د＄ال３ معنا لري، په دې ＄ای ک３ هم په همدې مفهوم   )(Orbital ���tاوربيتال

دی.  %95 کارول شوې ده او د اتوم د چاپ５ريال هغه برخه ده چ３ د الکترون احتمالي شتون په ک３
��tد پاولي قاعده: په يوه اتوم ک３ دوه الکترونونه نه شــي کولی چ３ يو شــان ＇لور کوانتوم نمبرونه 

ولري.
�tد هوند قاعده: فرعي عين انرژيکي ســويو اوربيتالونه له الکترونونو داســ３ ډکي８ي چ３ د سپين د 

عددي قيمتونو مجموعه ي３ اعظمي وي.
د کلچکوفسکي قاعده: الکترونونه لوم７ى د هغو انرژيکي سويو په اوربيتالونوک３ ＄ای پر＄ای کي８ي 

 )( ln + l)(  د عددي قيمتونو مجموعه او د فرعي کوانتوم نمبــر  )(n چــ３ د اصلــي کوانتم نمبرونو
ســره مســاوي وي، د هغو ســويو اوربيتالونه له   )( ln + ي３ کوچنى وي،  که چ５رې د دوو يا ＇و سويو

قيمت ي３ کوچنى وي.  n الکترونونو ډکي８ي چ３ د
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پو＊تن３
＇لور ＄وابه پو＊تن３ 

1 - د يوې مادې کوچن９ ذره لوم７ی ＄ل کوم عالم د اتوم په نوم ياده ک７ه؟
د- رادرفورد ج- ارسطو   الف- دالتن ب- ديموکرات  
2 - د اتوم کلمه له الندې کومو کلمو ＇خه اخ５ستل شويده؟

د- ه５＆ يو ج- الف او ب دواړه سم دي  )نه(   A ب- )تقسيم(    tom الف-
3 - د اتومي تيوري بنس اي＋ودونکى ＇وک دى؟

د- تامسن ب- ديموکرات   ج- رادرفورد  الف- ارسطو  
4 - د اتوم د هست３ د ＄ان／７تياوو کشف کوونکى کوم يو دی؟

د- سودي ب- چادويک   ج- رادرفورد   الف- موزلي 
5 - د کومو فورمولونو پربنســ کيدای شــي چ３ د الکترون چ＂کتيا د اتوم د هســت３ په چاپ５ريال 

باندې محاسبه شي: 
 د- هي＆ يو
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4Pmkze
hnr = ج-     

mv
hv = ب _    

nh
kzev P22

= الف-
l قيمتونه عبارت دي له: وي ، د  3=n 6 - که چيرې

د- ！ول ناسم دي. ج- يو قيمت،  ب- دوه قيمته،  الف- درې قيمته ،  
7 - هغــه عنصــر چ３ د 26 اتومي نمبر لرونکى دی د ســپين د کومو عــددي قيمتونو مجموع３ 

لري.
   1± ±3           د- ±2         ج-     ب-     

2
1,

2
1

+  الف -
قيمتونه عبارت دي له:   ml وي ، د  3=l 8 - که

l اړه نه لري. قيمت په  ml الف- درې قيمته ، ب- دوه قيمته ،  ج- اوه قيمته،  د- د
9 - د الکترون د ＇پ３ اوږدوالى د کومو الندې فارمولونو په واسطه الس ته را＄ي ؟

د- ！ول  
P

L
42mkze

nh
= ج -    

mv
h

=L ب -     
nh
kze PL

2

= الف-

10 - پروتون د اتوم کوم ډول ذره ده؟
د- مثبته او منفي چارج لرونک３ ذره ج- خنثى ذره  ب- مثبت ذره  الف- منفي ذره 
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سم３ او ناسم３ پو＊تن３: الندې سم３ جمل３ په )س( او نا سم３ جمل３ په )نا( ن＋اني ک７ئ 
) 1 - مواد د اتوم په نوم له ډ４رو کوچنيو ذرو ＇خه جوړ شوي دي. )  

 
kg

C76.1 پيدا ک７ چ３  
)(

m
e 2 - تامســن پــه خپلو ＇７５نو ک３ د موادو د چارج نســبت پــر کتل３

کميت ي３ ترالسه ک７.)    (
په 1932م کال ک３ د هستوي تعاملونو په پايله ک３ پروتون کشف ک７  Chadwick 3 - چادويک

4 - په يو اتوم ک３ دوه الکترونونه کولی شي چ３ يو شان ＇لور کوانتوم نمبرونه ولري.)     (   
G د فريکونســي  5 - د کوانتــوم له تيوري ســره ســم د فوتون انــرژي عبارت د نور د کوان انرژی د

کي８ي. )    (  hvE = لرلوسره ده چ３
کي８ي. )    (  )( oncuentizati 6 - د پالنک له تيوري سره سم انرژي کوانتايزيشن

7 - د ب５ال ب５لو عنصرونو اتومونه د کتل３، حجم او خواصو پر لحاظ يو له بل ＇خه توپير نه لري. 
وي ، د اوربيتال په   %95 8 - د اتوم د شاوخوا فضا هغه برخه چ３ د الکترون د شتون احتمال په ک３

نوم يادي８ي.)    ( 
9 - اصلي کوانتوم نمبر د اتوم د هست３ په شاوخوا د الکترونونو دوضيعت په کوارديناتونو ک３ ！اکي. 

)    (
تشريحي سوالونه :

دی.  
mv
h

=L 1 - ثبوت ک７ئ چ３

2 - اصلي کوانتوم نمبر لن６ ＇ر－ند ک７ئ.

دي.  
22 4Pkze

nhr = 3 - ثبوت ک７ئ چ３

4 - که چيرې د يو عنصر اتومي نمبر 82 وي، د هغه الکتروني جوړ＊ــت وليکئ او د عنصر ＄ای 
په پيريود او گروپ ک３ و！اکئ .

5 - د هايدروجــن اتــوم د الکتــرون ＇پــو اوږدوالــی محاســبه کــ７ئ، کــه چيــرې چ＂کتيــا يــ３
وي.   )1( =n sec/2200kmv   او =
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د هــر عنصــر د خواصو مطالعه به په جال ډول ســتوزمن کار نه وي؟ ول３ د عنصرونو دوره ي３ 
جــدول ترتيــب او من％ته راغى؟ د مندليف د جدول د عنصرونــو د اتومونو د کومو پارامترنو 
پربنســ  ترتيبيدلی شــي؟ د عنصرونو الکتروني جوړ＊ــت د جدول په ترتيب ک３ ＇ه رول 
لري؟ د مندليف د جدول بالکونه، گروپونه او پيريودونه د عنصرونو د اتومونو د کومو بنس＂يزو 

فکتورونو پربنس ترتيب او تنظيم شوي دي؟
د پورتنيو پو＊ــتنو او هغوی ته ورته پو＊ــتنو د حل ترالســه کولی شــئ د مندليف جدول او د 

عنصرونو د پرله پس３ خواصو په اړه په دې ＇پرکي ک３ مفصل معلومات السته راوړئ.

    دوهم ＇ــپرکى

   دعنصرونو الکتروني جوړ＊ت اودوره يي خواص 
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٢-١: د پيريوديک سيستم د جوړ＊ت تاريخچه
په طبيعت ک３ 92 عنصره په طبيعي ډول او نور پات３ دانسانانو له خوا په مصنوعي ډول کشف شوي 
دي، د عنصرونو په خواصو او مشــخصاتو پوهيدل په جال ډول ســتونزمن کار دی، له دې امله ک５ميا 
پوهانو کوشش وک７ تر ＇و عنصرونه په يو جدول ک３ داس３ تنظيم ک７ي چ３ د هغوى د يوه د خواصو 

په  هکله پوهه ، د هغوى د يوشم５ر نورو په خواصو هم پوه شي.
په نوم د خپل وخت کشف شوي   )(Newlands په 1865 م کال يو انگليســي ک５ميا پوه د نيوليندز
عنصرونه د هغوى د نسبتي کتل３ د پرله پس３ زياتوالو پر بنس په افقي قطارونو ک３ ترتيب ک７ل، دلته 
وليدل شو چ３ اتم نمبر عنصر د لوم７ي نمبر عنصر دالندې چ３ سره يوشان خواص لري، ＄اى ونيو 
او په همدې ترتيب نهم نمبر د دوهم نمبر دالندې او داســ３ نور＄اى ونيوه، همدارن／ه ي３ ديوشــان 
خواصــو لرونکي عنصرونه په يوه عمودې ســتن３ ک３ ＄اى پر＄ای ک７ل )چ３ نن ورځ دا سيســتم د 

نيوليندز د اوکتا په نوم يادي８ي( د نيوليندزجدول په الندې ډول دی:
(2 - 1) جدول د نيوليندز اوکتا

7654321

ONCBBeLiH

SPSiAlMgNaF

FeMnTiCrCaKCl

د موزيک لــه اوکتايدونو ســره پرتله کــ７ل او هغه ي３ د  )(octave نيولينــدز خپــل ک５ميــاوي اوکتــا
د قانــون ＇ر－ند شــوي قانونمندې په نوم ياد ک７ه، د نيوليندز پرتله کــول بى دليله او نا کامه   )(octave

وموندل شوه او دنوموړي عالم تيوري له نظر ولويده.
روسي عالم د ورته مفکوري وړانديز وک١７، نوموړي   )..( MendelevMD په 1869  م کال مندليف
 هم د خپل وخت کشف شوى عنصرونه د هغوى د نسبتي اتومي کتل３ د پرله پس３ زياتوالي پربنس
( ک３ ترتيب او په عمودي ستونونو )Group( ک３ يو ＄اى ک７ل، نوموړي   Period(په افقي قطارونو
دا ډول ترتيب شــوى جوړ＊ــت د عنصرونو د پيريوديک سيســتم په نوم ياد ک７. د مندليف دا ترتيب 
شــوي سيســتم د نيوليندز له سيستم ＇خه بشپ７ دى چ３ يوه برخه ي３ الندې ليدل کي８ي: )دا جدول 

په )1871( م کال ک３ ترتيب شويدي(
1 - د مايرL.moierپه نوم جرمني عالم په 1864م کال ک３ 27 عنصره د هغوى د اتومي کتل３ د زياتوالي پربنس ترتيب ک７ل او وروسته 
ي３ هغه د تناوب پربنس په نهو گروپونو تقسيم ک７ل چ３ هر يو －روپ ي３ درې عنصرونه درلودل او په)1870( کال  ک３ ي３ ادعا وک７ه چ３ 

مندليف ته ورته جدول ي３ ترتيب ک７ی دی. 
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        (2 - 2) جدول د مندليف پيريوديک سيستم    
 

د دوره ي３ جدول په ترتيب ک３ د مندليف نويوالي
1 - مندليف اوږدې سلسل３ او يا لوى پيريودونه په خپل جدول ک３ د عنصرونو لپاره و！اکل، چ３ د 

 TiMnFe ,, عنصرونو په نوم ياد ي８ي، د هغو د！اکلو المل دا وچ３  )( alTransation لي８دوونکو
د عنصرونو الندې تنظيم کيداى نشــي )د نيوليندز د اوکتاى   SPSi ,, پــه زيــات ډول د غير فلزونــو

پورتنى  شکل وگورئ.(
2 - مندليــف په خپل ترتيب شــوي جدول ک３ تشــ３ حجــرې د ن７ۍ د نا کشــفو عنصرونو لپاره 
گروپ ته وت７ل شو . نوموړي عالم   V په طبيعي ب２ه  Asپراي＋ي وې، نو دلته ي３ پام و چ３ ارسنيک

او ارسنيک ترمن＃ تش３ پري＋ودل３ وی.  Zn دوه حجرې د جست
 3 - کله چ３ د عنصرونو ＄ای په لوم７ي پيريوديک سيســتم ک３ د هغوى د اتومي کتل３ پربنســ
په گروپونو ک３ د يو گروپ عنصرونو د کتل３ له خواصو ســره ســمون نه درلود ،دلته به  مندليف د 
عنصرونوته نوي   ),,,( AuPtInCr دې ډول عنصرونو لپاره نوي نسبتي اتومي کتل３ وړانديز وک７ د
اتومــي کتله وړاندې شــوې ده چــ３ د مندليف په جدول ک３ د دې عنصرونــو اړوند ＄اى په ＄اى 

کيدل ي３ تآييدوي. 
4 - مندليف د عنصرونو د کشف وړانديز ک７ی وه چ３ له کشف ＇خه وروسته د مندليف د جدول 
په ＄ين３ تشو ＄ايونو ک３ دهغوى ک５مياوي خواصو ته په پام سره ＄ای پر＄ای شول. له ده سره  سم د 

مندليف په پيريوديک جدول باندې باور خورا زيات او ترتيب ته ي３ صحيح ب２ه ورک７ل شوه.
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فعاليت  
د عنصرونو درې بعدي جدول ＇رنگه جوړولی شو؟  

لومــ７ى پ７او: په پيل ک３ د عنصرونو اصلي گروپونه د مقوا کاغذ پر مخ وليکئ اود عنصرونو هر 
گروپ له مقوا ＇خه جال ک７ئ.      

                                                                                   IA                                                                                               VIIIA        
He                             IIA      IIIA      IVA      VA     VIA  VIIA  H1
NeFONCBBeLi2
ArClSPSiAlMgNa3
KrBrSeAsGeGaCaK4
XeITeSbSnInSrRb5
RnAtPoBiPbTiBaCs6

RaFr7

دوهم پ７او: د لوم７ي گروپ د ＇ن６ې برخه د اتم گروپ له ＇ن６ې ســره ون＋ــلوئ، يو اته ضلعي 
جوړ＊ت السته در＄ي؛ حتى کولی شئ چ３ د هر عنصر حجره په ب５الب５لو رنگونو و＊يئ.

دريــم پــ７او: د فرعي گروپونو عنصرونه هم په يو مقوا ک３ په گروپونو او پيريودونو په ترتيب ســره  
وليکي او د دوهم３ مرحل３ په شان عمل وک７ئ ، دلته به لس ضلعي السته درشي.

IIBIB         VIIIBVIIBVIBVBIVBIIIB
ZnCuNiCoFeMnCrVTiSc
CdAgPdRhRuTcMoNbZrY
HgAuPtIrOsReWTaHfLa

＇لــورم پــ７او: د لنتنايدونو او اکتينايدونو د سلســلو عنصرونه د مقوا په مــخ وليکئ او دپورتنيو 
پ７اوونو الســته راغلي مواد په ترتيب ســره يوې ＊ي＋ه يي تختي ک３ ون＋لوئ ، بيا الس ته راغلی 

ترتيب را ＇ر－ند ک７ئ .
د مندليف له پيريوديک قانون ســره ســم، د عنصرونو خواص او د هغوى پرله پســ３ بدلون په 
پيريودونو ک３ د هغ３ له نسبتي اتومي کتل３ سره اړيکي لري او دهغوى ＄ای په پيريودونوک３ ！اکي.

اصلي گروپ عنصرونه( کشف شول، په دې وخت په پيريوديک   VIII کله چ３ نجيبه گازونه )د
سيستم ک３ د عنصرونو د ＄اى پر ＄اى کيدلو شخ７ه د هغوى د اتومي کتل３ د پرله پس３ زياتوالي 
پــه پام کــ３ نيول هم له مين％ــه والړل. نجيبه گازونه د نوو کشــفونو له ډل３ ＇خه او وروســته د 
مندليف د جدول له ترتيب ＇خه وو، دا عنصرونه ي３ د هلوجنونو او فعالو فلزونو )القلي فلزونو( 

د I اصلي گروپ ترمن＃ ＄اى  پر＄ای ک７ي دي.
جال گروپ زيات شــوى دی، د دې －روپ يوعنصر چ３   )(VIII د جدول ＊ــ９ خواته چ３ صفري
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 I دی، اتومي نســبتي کتله ي３ د هغه له وروســتي عنصر ＇خه چ３ پوتاشــيم دی او )  Ar ار－ــون)
(؛ نو بايد ارگون د پوتاشــيم   40,,39 == AramuKamu  40,,39 == AramuKamu  40,,39 == AramuKamu  40,,39 == AramuKamu اصلي گروپ ک３ ＄اى لري، لويه ده )
په حجره ک３ ＄اى ولري؛ نو برعکس بايد  په صفري گروپ ک３ له نجيبه گازونو سره ＄اى پر＄ای 
وي؛ خــو دلتــه مندليف د نســبتي اتومي کتل３ له زياتوالي  ＇خه د خپــل جدول په ترتيب ک３ گ＂ه  
وانه خ５ســتله ؛ نو د هغوی د ک５مياوي او فزيکي خواصو تشــابه ي３ په پام ک３ ونيوله اوعنصرونه ي３ 

 VIII په صفري )  Ar پــه اول اصلي گروپ ک３ او  K پــه عيــن گروپ ک３ ＄اى په ＄اى ک７ل، چ３
 ﾢاصلي( گروپ ک３ له نجيبه گازونو ســره ＄اى لري چ３ خپله هم په ترتيب ســره فعال فلز او نجيب
گاز دی، د دې سلسل３ د جوړيدو بله ب５لگه د ايودين او تلوريم له ＄ای ＇خه عبارت دی؛ که چيرې 
په پيريوديک سيستم ک３ د عنصرونو د ＄اى پر ＄اى کيدلو معيار  د عنصرونو نسبتي اتومي کتله وي، نو 
بايد تلوريم د برومين الندې د هلوجنونو او ايودين به دســلفر او ســلينيم الندې ＄اى درلوده، خو د 

تلوريم او ايودين ک５مياوي خواص د دوی ＄اى پر ＄اى کيدلو باندې معکوس حکم کوي.

     پام  وک７ئ :

په نــوم عالم په 1916   )(Moseley   نومــوړي پرابلمونــه د مندليف په جدول ک３ د موزلي
کال ک３ حل ک７ه. نوموړي و＊ــودله چ３ اتومي نمبر )د پروتونونو شم５ر( له نسبتي اتومي کتل３ 
＇خــه  په لوړمفهوم د عنصرونو په پرله پســى ترتيب ک３ پــه دوره ي３ ب２ه لري، نوموړي عالم د 
رونتگين د وړان／و د ＇پو د اوږدوالي دمربع جذر معکوس کميت په پيريوديک سيستم ک３ د 
عنصرونو ترتيبي نمبر ســره اړيکه يي د گراف په ب２ه  رو＊ــانه ک７ه او ويي ويل چ３ د عنصرونو 
ترتيبي نمبر د دوی مهمه ＄ان／７تيا ＊ــکاره کوي، دا خاصيت د اتوم د هســت３ چارج له خپل 
＄انه ＇خه را＊ــي３ او هم دا ذرې د يو عنصر خپل وروســتي عنصر ＇خه د مندليف د جدول 
په پيريودونو ک３ د يو واحد په کچه په پرله پســ３ ب２ه زياتي８ي. د موزلى دا کشــف د مندليف د 
جدول د ترتيب په وروســتيو پ７اوونو او د عنصرونود پيريوديک سيســتم په ！ينگ＋ت ک３ لوى 
خدمــت وکــ７ او عنصرونــه ي３ په پيريوديک سيســتم ک３ د هغوی د اتومي نمبر د پرله پســ３ 

زياتوالي پربنس ＄اى په ＄اى ک７ل.
هغه عنصرونه چ３ په پيريوديک سيســتم ک３ يو له بل الندې په عمودې شکل په ستونونو ک３ 
＄اى لري، يوشــان ک５مياوي خــواص لري. د مندليف د جدول عمودي ســتونو نه د گروپونو

په نوم يادوي.  )(Periods په نوم او افقي قطارونه ي３ د پيريودونو  )(Groups
＄ای پر＇ای   )( ElementsalTransition دجدول پــه اوږدو پيريودونو ک３ انتقالــي فلزونه

شوي دي.
د مندليف جدول د عنصرونو په سلســله ک３ د عنصرونو د ک５مياوي خواصو ورته والی د ＇و 
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عنصرونــو تر من＃  وروســته ب５رته تکراريــ８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: له نجيبــه گازونو اتومي نمبرونه
دي؛ نــو ورتــه ک５ميــاوي خــواص د پورتنيــو ليکل شــوعددونو له   86 2,10,18,36,54 او
من％ونو＇خه وروسته بيا ليدل کي８ي. وروسته له نجيبه گازونو ＇خه، فعال ک５مياوي فلزونه )لوم７ى 
او  ),,,, LiNaKRbCs ايونونه تشــکيلوي او له القلي عنصرونو  +M گروپ( ＄اى لري چ３ د
＇خــه عبارت دي. له هر نجيبه غاز ＇خه مخک３ فعالــه غيري فلزي عنصرونه ＄اى لري   Fr(
＇خه عبارت دي. وروســته   ),,,,( 2222 AtIBrClF ايون جوړوي او  له هلوجنونو  Y چــ３ د 
(＄اى لري   Ra او  BeMgCaSrBa ,,,, لــه فعالو القلي فلزونو ＇خه ＄مکنــي القلي فلزونه )

 VIA ＇خه د مخه  )(VII گروپ ي３ تشکيل ک７ی دی، په همدې ترتيب له هلوجنونو  IIA３چ
( ＄اى لري چ３ د هغوى والنس )2( دی او د هغوى خواص له   Po او  OSSeTe ,,, عنصرونه )

غير فلزونو ＇خه تر فلزونو )د پورته ＇خه ＊کته خواته په پرله پس３ ب２ه( بدلي８ي.
اصلــي －روپونو ک３ هغه عنصرونه شــامل دي،  کوم چ３ ډ４ر کم يو بل   VAاو  IIIAIVA, په
سره يوشان خواص لري، د دوی خواص خپل اړوند گروپ پورې اړه لري او له پورته خوا ＇خه 

＊کته خواته ي３ فلزي خاصيت زياتي８ي، دوی ！اکلي والنسونه ＄انته غوره کوي.
يا   )(Period عنصرونــه د ک５ميــاوي خواصو او د هغوى بدلونونو ته په پام ســره پــه اوو پيريودو

 8,8 سلســلو و４شــل شوي دي چ３ په لوم７ي پيريود ک３ دوه عنصره، په دوهم او دريم پيريود ک３
عنصــره ، په شــپ８م او اووم پيريود ک３ 32,32   18,18 عنصــره، په ＇لــورم او پن％م پيريود ک３
عنصــره شــتون لري د عنصرونو شــم５ر په پيريودونو کــ３ د نجيبه گازونو د اتومــي نمبر د توپ５ر 

پربنس )وروستى له مخک３ ＇خه منفي( او يا په الندې فورمولونو ترالسه کي８ي : 

په طاق پيريود ک３ د عنصرونو شم５ر  

2
)1( 2+

=
n  

په جفت پيريود ک３ د عنصرونو شم５ر  

2
)2( 2+

=
n  

د   p s او د گروپونو تر من＃ په هــر پيريود ک３ )د  IIIA او  IIA پــه ＇لــورم او پن％م پيريود کــ３ د
بالک د عنصرونو تر من＃( لس فلزي عنصرونه ＄اى لري چ３ ＇ه نا ＇ه يو بل ته د ورته خواص 
عنصرونــو په نامه يادي８ي. په شــپ８م او اووم پيريود ک３ له   )( alTransation لــري او د لي８دونکو
f عنصرونه هم شته چ３ ＄ان／７ې سلسل３ د Lanthanides او لي８دونکو فلزونو ＇خه پرته  د
په نوم ي３ جوړې ک７يدي. د دې سلسلو عنصرونه يو بل ته ډ４ر زيات ورته خواص   Actinoides

لري او هره سلسله  14، 14 عنصرونه لري.
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(2 - 3 ) جدول د دوره يي عنصرونو ډ４ر نوى او وروستنى جدول

د لي８دوونکو فلزي عنصرونو د پيريوديک جدول فرعي گروپونه تشکيل ک７ي دي.
٢-٢: د عنصرونو الکتروني جوړ＊ت

هايدروجــن يــو الکترون لري. هيليوم دوه الکترونونه لري چــ３ د مندليف د جدول لوم７ى پيريود 
ي３ جوړ ک７ی دی. د نوموړوعنصرونو الکترنونه د ＊ــکته انرژيکي ســوي３ نيولی دي چ３ د هغوى 

الکتروني جوړ＊ت دا دی:
  

2

1

1

1

SHe

SH

دلتــه د فرعــي انرژيکي ســوي３ کي３２ خواته عدد اصلــي کوانتوم نمبر او پورتنــي عددونه د فرعي 
انرژيکي سوي３ د الکترونونو شم５ر دهغوی په اوربيتالونو ک３ را＊يي.

(5 الکترونــه لــري چ３ د   B ( 4 الکترونــه او بــورون  )  Be ليتيــم درې الکترونونــه، بيريليــوم)
نوموړوعنصرونو الکتروني جوړ＊ت دا دی:

 

122

22

12

221

21

21

PSSB

SSBe

SSLi  

کاربــن 6 الکترونونــه لري چ３ پن％م او شــپ８م الکترون ي３ د هوند له قاعدې ســره ســم د P دوه 
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ده( ＄اى نيولی چ３   1± اوربيتالونه په طاق ډول له هم جهته ســپين ســره )د هغو د ســپين مجموعــه
الکتروني جوړ＊ت ي３ دا دی: 

 222 221 PSSC
 

Z=10  دا دی: او نيون  9=Z فلورين  8=Z په همدې ترتيب، د اکسيجن الکتروني جوړ＊ت

  

622

522

422

221

221

221

PSSNe

PSSF

PSSO

دی چ３ د   Na ＇خه وروسته عنصر  )(Ne مشبوع قشر )L-shell( لري، له نيون  L Ne   عنصرد د 
مندليف د جدول د در４م پيريود لوم７نى عنصر دی، الکتروني جوړ＊ت ي３ دا دي:

  1622 3221 SPSSNa

S3  فرعي ســوي３ لــه الکترونو ＇خه په  ســويه کارول３ ده او دهغ３ د  M －ــورو چ３ ســوديم در４مه د
چ３ د هغه الکتروني جوړ＊ت   )12( =Z دی  Mg ډکيدو پيل ک７ی دی : له سوديم نه وروسته عنصر

دا دی:
  = 2622 3221)12( SPSSzMg

فرعي قشر ک3p３ (3p – Sub Shell ) ليدل کي８ي ،   P3 د الندې شپ８و عنصرونو الکترونونه په
د نوموړوعنصرونو الکتروني جوړ＊ت دا دی:

 

3262

2252

1242

33))(15(33))(18(

33))(14(3))(17(

33))(13(33))(16(

PSNeZPPSNeZAr
PSNeZSiPSNeZCl
PSNeZAlpsNeZS

==

==

==

د الکتروني   Ne جوړ＊ــت د  622 221 PSS په پورتنيو الکتروني جوړ＊ــتونو ک３ ليدل کي８ي چ３ د
(ليکل کي８ي.   Ne جوړ＊ت معادل دی، نو د دې الکتروني جوړ＊ت پر＄ای د نيون سمبول)
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 K پای ته رس５ي８ي، د   )36( =ZKr CaZ سره پيل او په )20( = او   )19()20( == ZCaZ  K ＇لورم پيريود په
الکتروني جوړ＊ت دا دی:  Ca او

                                      
2

1

4)()20(

4)()19(

sArCaZ
sArKZ

=

=

د فرعي   d3 فرعي ســويه )4S-sub shell( له الکترونونو ډکه شي، د  S4 له هغ３ وروســته چ３
 d3 فرعي ســوي３ ＇خه عبــارت ده او د   d3 له  )21( =Z  Sc ســوي３ ډکيــدل  پيــل کي８ي چــ３ د

Sc  )په شــمول( لــه الکترونونو ډ کي８ي چ３ د هغه وروســتنى عنصر د لســو عنصرونــو اوربيتالونه
ســو دالکترونو په واســطه  د ډکيدو په حال وي، د   d3 دې،  کله چ３ د عنصرونو د  ZnZ )30( =
داس３ عنصرونو ک５مياوي خواص په هغه کچه چ３ د ليدلو وړوي، نه بدلي８ي. دا لس عنصرونه چ３ 
د فرعي سويو اوربيتالونه د الکترونونو په واسطه د ډک５دو په حال ک３ دي، يو بل ته د   d3 د هغوى د

 )31( =Z ورته ک５مياوي خواص لري او د انتقالي عنصرونو په نوم يادي８ي. دشپ８ عنصرونو له گاليم
فرعي ســوي３ اوربيتالونه ي３ له الکترونونو د ډکيدو په حالت ک３   P پورې د  KrZ )36( = ＇خه تر

اصلي قشر د الکترونونو په واسطه د ډکيدو په حالت ک３ دي(.  M دي )د هغوى د
 Xe پيــل او په زنيون  RbZ )37( = پن％ــم پيريود له دوهــم اوږد پيريود ＇خه عبارت دی چ３ په

)54Z( پاى ته رسي８ي، د انتقالي عنصرونو دوهمه سلسله په دې پيريود ک３ ＄اى لري. =
پــه عنصر پاى ته رســيدلی دی چ３ په دې   RnZ )86( = پيل او د  CsZ )55( = شــپ８م پيريــود په
CeZ   ＇خه پيل او  )58( = ＇وارلس )14(عنصرونه هم ＄اي لري، دا پريود  له   f پيريود ک３ د
د فرعي سويو اوربيتالونه   f4 پای ته رسي８ي، دا هغه عنصرونه دي چ３ د هغوى د  LuZ )71( = پر
د الکترونونــو په واســطه د ډکيدو په حال ک３ دي او د ＄مکــ３ د نادرو فلزونو له ډلو ＇خه دي، دا 
انتقالي عنصرونو ＇خه دي، چ３   d عنصرونه د ک５مياوي خواصو له کبله يوبل ته سره  ډ４ر ورته  له
په نوم ياده   )( esLanthanoid ＇خه وروسته په پيريود ک３ ＄اي لري؛ له دې امله دا سلسله د  La له
پــوري د انتقالي عنصرونو   HgZ )80( = ＇خه تر  LuZ )71( = شــوي ده، هغه عنصرونو چ３ له
فرعى سوي３ اوربيتالونه له الکترونونو ＇خه د ډکيدو   d5 در４مه سلسله تشکيل ک７ي ده ،د هغوى د

په حال ک３ دي. 
پيل   )87( =Z  Fr اووم پيريود چ３ تر اوسه د مندليف جدول د عنصرونو وروستى پيريود دی، په
 f کي８ي، وروستنى طبيعي عنصر) يورانيم (هم په دې پيريود ک３ ＄ای لري، 14 فلزي عنصرونه د

فرعي سوي３ اوربيتالونه ي３ له الکترونونو ＇خه د ډکيدو   f5 هم  په دې پيريود ک３ ＄اى لري چ３ د
پر مصنوعي عنصر   )103=Z  Lr ThZ  ＇خه پيل  او د )90( = په حال ک３ دي، دا عنصرونه له
عنصر پس３ ＄اى لري؛ نو   AcZ )89( = پاى ته رســي８ي؛ ＇رنگه چ３ دا عنصرونه په پيريود ک３ د
د سلسل３ په   )(Actinoides د دې سلســل３ عنصرونه چ３ يو له بل سره ورته خصوخيات لري، د

نوم يادي８ي.
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نوټ: له يوارنيم ＇خه وروسته عنصرونه مصنوعي او راديو اکتيف دي.

٢-٣: د عنصرونو خواص اوپه دوره ي３ جدول ک３ دهغوى متناوب بدلون
  دعنصرونــو د اتومونــو ＄ين３ مهم خواص په پيريودونو او گروپونو ک３ يو د بل په پرتله،په پرله پســ３ ډول 

بدلي８ي چ３ د عنصرونو د خواصو پرله پس３ بدلون د مندليف جدول ک３ په الندې ډول رو＊انه کي８ي:

٢-٣-١: د ايونايزشن انرژي او د هغ３ پرله پس３ بدلون د مندليف په جدول ک３ 
د ايونايزشــن انرژي: هغه مقدار انرژي ده چ３ د يو اتوم - گرام ＇خه د يو الکترون د لرې کولو لپاره 
اليتناهي فضا  ته اړتيا ده، د ايونايزيشن د انرژي کچه د جال شوي الکترون او د أزاد شوي الکترون د 
انرژى له توپير سره مساوي ده، )د آزاد الکترون انرژي صفر فرض شوې ده( په عمل ک３ د ايونايزيشن 
د انرژي اصطالح لوم７ني، دوهم３، دريم３ او نورو الکترونونو د پاره کاروړي. داسي چ３ د لوم７ني 
الکتــرون د ايونايزيشــن انــرژي له هغه انرژي ＇خــه عبارت ده چ３ د لوم７ني الکتــرون د جال کولو 
لپاره ضروري وي، نو دا الکترون د انرژي په لوړه ســطحه نورو الکترونونو په پرتله شــته د اتوم لوم７ى 
الکترون د دوهم ＇خه اودوهم د در４م اونورو په پرتله  په کمه انرژي جال کي８ي او د ايونايزيشن انرژي 
الندې جدول د لوم７ۍ، دوهمى..... د ايونايزيشــن   ....321 <<< EEE يــ３ ډ４ره کمه ده ؛ يعن３:

انرژي را ＊يي: 
(2 - 4 )جــدول د لومــ７ي اصلي －روپ دعنصرو داتومونو د لوم７ن９، دوهم３ ايون دايونايزيشــن د 

انرژي اندازه:
99 ev72 ev47 ev5.1 ev11 Naاصلي گروپ I
109 ev80 ev15 ev7.6 ev12 Mgاصلي گروپ  II
120 ev2814 ev18.8 ev6.0 ev13 Alاصلي گروپ III

لوم７نی او دوهم الکترون او د المونيم درې الکترونونه په أســان９   Mg د ســوديم لوم７ى الکترون، د
سره جال کي８ي.

   ضروري معلومات
ده او دا انرژي ＄که ل８＇ه زياته ده چ３ الکترون   ev6.13 د هايدروجن د اتوم د ايونايزيشن انرژي

هست３ ته نژدې ده او د هست３ د کشش قوه ور باندې اغ５ز کوي.
  

  اضافي معلومات :
د گروپونو په حدود ک３ د ايونايزيشــن انرژي له پورته ＇خه ＊ــکته کمي８ي. برعکس، له ＊کته ＇خه 
پورتــه زياتيــ８ي. المل ي３ دا دی چ３ په عين گروپ ک３ دعنصرونو الکترونونه له هســت３ ＇خه لرې 
کي８ي. په لوم７ني اصلي گروپ ک３ د ايونايزيشــن انرژي له پورته ＇خه ＊ــکته کمي８ي  او برعکس له 
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＊کتن９ خوا ＇خه پورتن９ خواته زياتي８ي.
 (2 - 5) د مقايسی جدول د لوم７ي گروپ د عنصرونو د ايونايزيشن انرژي

د عنصر سمبولد ايونايزيشن انرژي  

13.6 ev1 H
5.4 ev3 Li
5.1 ev11 Na
4.3 ev19 K
4.2 ev37 Rb

 ev9.3 Cs55
د پيريودونو په چاپير يال ک３ د ايونايزيشــن انرژي د اتومي نمبر د زياتوالي پر بنســ زياتي８ي. ＄که 
په پيريودونو ک３ د اتومي نمبر په زياتوالي د قشــرونو شــم５ر نه زياتي８ي؛ خو د هست３ چارج لوړي８ي 
چ３ هسته الکترونونه ＄ان ورکش کوي او خپل３ شاوخوا ته ي３ ور！ولوي. په پايله ک３ د اتوم حجم 
او شــعاع کوچنى کي８ي. د هســت３ د مثبت چارج اغ５ز په الکترونونو باندې زياتي８ي او الکترونونه 
خپل خواته کش کوي. په دې بنســ د ايونايزيشــن د انرژي ضرورت زيات دی او په زيات３ انرژۍ 

له هست３ ＇خه الکترون جال کولی شو:
 

 + ++ eHEIH )6,13(

(2 - 6) جدول : د عنصرونو د اتومونو د ايونايزيشن انرژي
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په پورتني جدول ک３ ليدل کي８ي، هر ＇ومره چ３ د عنصرونو د اتومونو الکترونو باندې قشر په ډ４رو 
زياتو الکترونونو ونيول شــي، په هماغه کچه د عنصر د اتوم کلکوالی او ！ينگ＋ــت زياتي８ي. نو نجيبه 

گازونه ډ４ر کم ايونايزيشن کي８ي او د هغوى د ايونايزيشن انرژي ډيره زياته ده.

فعاليت  
الندې گراف وگورئ او الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ.  

کوم عنصر د ايونايزيشن ډ４ره زياته انرژي لري؟ کوم يو د ايونايزيشن ډ４ره ل８ انرژي لري ؟

   

ضروري معلومات  
الکتروني جوړ＊ــت او د اتومي نمبر د عنصر د پرله پس３ ايونايزيشن انرژي په کارولو وړاندې او 

ترالسه کيدی شي .
په الندې جدول ک３ د يو عنصر پرله پس３ انرژي په کيلو ژول في مول وړاندې شوې ده:

د (2 -  7) جدول  د يو عنصر متوالي انرژي په کيلو ژول في مول
E7E6E5E4E3E2E1

643595326694447475457828561402
ته ډ４ر زيات ！وپ   6E ＇خه  5E پــه جــدول ک３ ليدل کي８ي، دنوموړی عنصر د ايونايزيشــن انــرژي له

وهلى دی؛ نو: 
1+ لوى ！وپ د عنصر د اتوم د ايونايزيشن په ！وله انرژى ک３ = د عنصر پيريود

دعنصر د پيريود پيداکول  x د   211 =+=
＇رنگه چ３ د عنصر د ايونايزيشــن د زياتوالي ！وپ په شــپ８م پ７اوک３ ليدل کي８ي، نو عنصر په خپل 
باندني قشــر ک３ يوازې پن％ه الکترونه لــري او د مندليف د جدول په پن％م گروپ ک３ دی. نوموړی 

عنصر نايتروجن دی او اتومي نمبر ي３ 7 او الکتروني جوړ＊ت ي３ دا دی:

 
 N7

 322 221 PSSN
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٢-٣-٢: دعنصرو د الکترون غو＊تلو خاصيت او تناوب  ي３
د عنصــرو د اتومونــو يو د نورو خواص چ３ الکتروني جوړ＊ــت پورې اړه لــري، هغه د الکترون 
اخ５ســتلو ميــل دی. ＇رنگه چ３ وړاندې وويل شــول، له اتوم ＇خه د يو الکتــرون جال کول بايد 
اتوم ته انرژي ورکول شــي تر ＇و د هســت３ د جاذب３ قوۀ ＇خه جال شــي، کــه چيرې يو الکترون 
بدلون وړک７ل شــي، زيات شــوی الکترون د هســت３ د   )(Anion اتوم ته ور زيات او په منفي ايون
 قوې په واســطه جذبي８ي او له هغه ＇خه په ！اکلي کچه انرژي ازادي８ي، دا انرژي د الکترون غو＊ــتلو                              
affinityElectron ( د انرژي په نوم يادي８ي او له هغ３ انرژي ســره ســمون لري چ３ وروسته له  (

منفي ايون ＇خه د الکترون د جال کيدلو په بهير ک３ جذبي８ي.
تعامل دی؛ نو أزاده شوې   Exothermic ＇ه نا＇ه د ！ولو عنصرونو لپاره د الکترون غو＊تلو عمليه
تودوخــه منفــی ده. پورتــه موضوع البته عمومی نــه ده. د ب５ل／３ په ډول: کله چــ３ يو بل الکترون 
د اکســيجن انيون ته ورزيات شــي چ３ د اکســيجن منفي دوه آيونه تشــکيل شــي، اړينه ده چ３ 
ل８＇ه انرژي د اکســيجن اتوم ته ورک７ل شــي. نو الکترون له هغ３ ســره يو ＄اى او دا اندازه انرژي 
1O  د ايون پر  +mol/KJ844  ســره مســاوي ده په داس３ حال ک３ چ３ ازاده شــوې انرژي د له 
 affinityElectron mol/KJ142  انرژي ده. الندې جدول د ＄ينو عنصرونو جوړيدو ک３ 

انرژی کچه را＊ي３:
(2 - 8) جدول: د ＄ينو عنصرونو د الکترون غو＊تلو انرژي مقدار

محصوالتaffinityElectron  انرژيعنصر

+ KJ/mol 344-فلورين FeF 1

+ KJ/mol 349-كلورين CleCl 1

+ KJ/mol 325-برومين BreBr 1

+ KJ/mol 142-اكسيجن OeO 1

 1O + KJ/mol 844+ايون  21 1 OeO

+ KJ/mol 72-هايدروجن HeH 1

+ KJ/mol 50-سوديم NaeNa 1

د عنصرونــو الکترون غو＊ــتنه په پيريودونو او گروپونو ک３ پرله پســ３ ډول بدلي８ي؛ داســ３ چ３ د 
affinityElectron له پاســه ＇خه ＊ــکته کمي８ې چ３ د  يــو گروپ په چاپيريال ک３ د عنصرونو
پيريودونو په چاپيريال ک３ انرژي او د الکترون اخيستلو ميل له کي３２ خوا ＇خه ＊９ خواته زياتي８ي 
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او د ايونايزيشن له انرژي سره  مستقيمه اړيکه لري.
٢-٣-٣:Electron negativity او Electro positivetyخاصيت 

هغه عنصرونه چ３ د الکترون اخ５ستلو ميل لري او الکترونونه ＄ان ته جذبوي، د الکترونيگاتيويتي   
)Electro negativity(په نوم يادي８ي، برعکس هغه عنصرونه چ３ د الکترون له الســه ورکولو 

ميل لرونکي دي، د الکترون ورکوونکو عنصرونو )Electro positive( په نوم يادي８ي.
د عنصرونــو الکتروپوزيتيويتي د هغوى د ايونايزيشــن په انرژي پــورې اړه لري، که چيرې د عنصر د 
ايونايزيشــن انرژي کمه وي، داعنصر الکتروپوزيتيف دي او که چيرې د ايونايزيشــن انرژي ي３  زياته 

وي، برعکس د هغه الکتروپوزيتيويتي کمه ده او الکتروني／اتيف دي.

   اضافى معلومات
د يــو پيريــود په چاپيريال ک３ د عنصرونو الکتروپوزيتيويتي له کي３２ خوا ＊ــ９ خواته کمه  کي８ي؛ 
برعکس، له ＊ي خوا ＇خه کي３２ خواته زياتي８ي، په همدې ترتيب د يو گروپ په چاپيريال ک３ د 
عنصرونو الکتروپوزيتيويتي له پورته ＇خه ＊کته خواته زياته شوي؛ برعکس له ＊کته خوا＇خه 
پورته خواته کمي８ي، همدارن／ه د عنصرونو الکترونيگاتيويتي ＄ان／７تيا په گروپ او پيريود ک３ په 
له کي３２ خوا ＇خه   EN متناوب شکل بدلي８ي؛ داس３ چ３ د يو پيريود په چاپيريال ک３ د عنصرونو
＊９ خواته په پرله پس３ تو－ه زياتي８ي، برعکس له ＊ي خوا ＇خه کي３２ خواته کمي８ي. د يو گروپ 
په چاپيريال ک３ د عنصرونو الکترونيگاتيويتي له پاس ＇خه ＊کته لورته په پرله پس３ تو－ه  کمي８ي 
او برعکس له ＊ــکته،خوا ＇خه پورته خواته په پرله پســ３ تو－ه زياتي８ي؛ له دې ＇خه معلومي８ي 
له اتومي شعاع سره معکوسه اړيکه لري؛ پردې بنس فلورين د طبيعت ډير   EN چ３ د عنصرونو

د طبيعت ډير الکترو پوزتيف عنصرونه دي.  Fr او  Cs الکترونيگاتيف عنصر دی،
(په نوم عالم د عنصرونو الکترونگاتيويتي   PaiulingCartLinus په 1939م کال د پاولينگ)

evt1.4  ده او د فلورين   ev7.0 الکتروني／اتيويتی  Cs او  Fr لپاره نسبتي واحد و！اکه  چی د
(2 - 9 ) جدول د پاولينگ الکترونيگاتيويتي را＊يي. دا جدول د عنصرونو هغه جدول  دی چ３ 
په ک３ د نجيبه عنصرونو گازونه شــتون نه لري؛ ＄که د هغوى الکترونيگاتيويتي صفرده، ＇رنگه 
چــ３ له جدول ＇خه معلومي８ي. هغه عنصرونه چ３ په ＊ــي خــوا او پورتني برخه ک３ ＄اى لري 
ده ، دا عنصرونه  دغير   evE 2 ،الکترونگاتيــف دي او د هغوى الکترونيگاتيويتــي ＇ه نا ＇ه
( پــه نامه يادي８ي او نور عنصرونه فلزونه او شــبه فلزونــه دي ، د جدول په   Nonmetals فلزونــو )

الندينى او کي２ه برخه ک３ فلزونه ＄اى په ＄اى دي چ３ ډير الکتروپوزتيف دي.
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(2 - 9) جدول د عنصرونو الکترونيگاتيويتي

 
دا چ３ دالکترونگاتيويتي عددونه محاســبه شــوي دي، په جدول  ک３ د سمبول دالندې عددونه د 

پاولينگ په الرې السته راغلي دي . 
پرله پس３ بدلون  )( RadiusIonicandAtomic  ٢-٣-٤: د اتومي او آيوني شعاع

د عنصرونو اتومي شعاع د اتوم د هست３ او باندن３ قشر د وروستي الکترون ترمن＃ فاصله ده او د اتوم 
له هندسي پارامترونو ＇خه  －２ل کي８ي .

بور د لوم７ي ＄ل لپاره د هايدروجن اتومي شــعاع د الکترون د حرکت فرضول په دايروي قشر ک３ 
پيکامتر دی.  9.52 په رياضيکي معادلى ک３ محاسبه ک７ل چ３ کميت ي３

ک３ دي او   )(Orbitals د اتوم په جوړ＊ــت ک３ مو ولوســتل چ３ دالکترونونو ＄ايونه په اوربيتالونو
اوربيتال هم د اتوم د هســتي د شــاوخوا له فضا هغه برخه ده چ３ په هغه ک３ د الکترون احتمالي 

دی، دا اوربيتالونه کيداى شي کروي )د  %95 شــتون 
اوربيتالونه( او نور   P اوربيتــال( د دمبل په شــان )د  S
وي، نو کولی شــو چ３ په ب５الب５لو طريقو اتومي شعاع 

پيدا ک７و.
1 - د واندروالــس د شــعاع پر بنســ کيدای شــي 
د مطلــوب عنصــر اتومي شــعاع الس ته راشــي. د 
واندروالس شــعاع نيمه فاصله د دوو مجاورو اتومونو 

د دوو هستو ترمن＃ ده.

د واندروالس شعاع = نيمه فاصله د دوو مجاور هستو ترمن＃

 d

 
Wrd

2
1

=
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 o
A48.2 لوم７ی مثال: د اوسپن３ د دوو ＇ن， پر ＇ن， اتومونو ترمن＃ فاصله په فلزي شبکه ک３

 ده. 
 o

o

A24.1
2

A48.2
= ده، نو د اوسپن３ اتومي شعاع

2 - که چيرې په ماليکول ک３ د دوو داخل شوو اتومونو د هستو ترمن＃ فاصله پر دو وو４شل شي، د 
)rco(  شعاع پيدا کي８ي. هغه کووالنسي 

 o
A66.2 ــم مثال:د أيودين په ماليکول ک３ د اتومونو فاصله دوه

ده، د أيودين اتومي شعاع پيدا ک７ئ. 

حل :        

کوالنسى شعاع = د ماليکول د اتومونو د دوو هستو تر من＃ نيمه فاصله

د عنصرونو اتومي شــعاع د هغوى د ＄ان／رې الکتروني جوړ＊ــت د لرلو له امله يو له بل ＇خه توپير 
لري. دا تو پيرونه پر له پس３ تو －ه  ليدل ک８５ي، داس３ چ３:

د عنصرونو د يو گروپ په چاپيريال ک３ اتومي شعاع له پورته خوا＇خه ＊کته خواته لويه او له ＊کته 
خوا ＇خه پورته خواته پرله پس３ ډول کوچن９ کي８ي، المل ي３ دا دي چ３ د عنصرونو اتومي نمبر په 
！اکلوکميتونو له پورته خوا ＇خه ＊ــکته خواته زياتي８ي اود الکتروني قشــرونو شم５ر هم د يو واحد په 
کچــه لوړيــ８ي  چ３ په پايله ک３ د عنصرونو د اتومونو حجم په گروپ ک３ له پورته خوا ＇خه ＊ــکته 

خوا ته لوړي８ي او اتومي شعاع هم لويي８ي.
د پيريودونــو پــه چاپيريــال ک３ د عنصرونو اتومي شــعاع له کي３２ خوا ＇خه ＊ــي خواتــه کوچنى او 
برعکس د ＊ي نه کي３２ خواته پرله پس３ تو－ه لويي８ي. د هغ３ المل دا دی چ３ د هست３ مثبت چارج 
 اغ５ز په الکتروني قشر باندې زيات او الکترونونه ي３ د هست３ په چاپيريال ک３ را！ولي８ي، پر دى بنس
د اتــوم حجم او شــعاع ي３ کوچنى کي８ي .په (2 - 10) جــدول ک３ گورئ چ３ دعنصرونو د اتومي 

 
Crd

2
1

=

 d

 o
o

co A33.1
2

A66.2d
2
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شعاع کموالى او زياتوالی په پيريودونو او گروپونو ک３  ＇ه رن／ه بدلي８ي.
(2 - 10) جدول: د ک５مياوي عنصرونو د اتومونو شعاع

فعاليت  
عنصرونــو الکتروني جوړ＊ــت وليکــئ او د هغوى اتومي   P15

او  NaAl 1113 , 1 - د  
210  جدول ＇خه ترالسه او د شعاع د زياتوالي پربنس ي３ ترتيب ک７ئ. شعاع له 

2 - د الندې ＇لورو اتومونو الکتروني جوړ＊ت وليکئ او د هغوى اتومي شعاع له )2 - 10) 
جدول ＇خه ترالسه او د زياتوالي پربنس ي３ تنظيم ک７ئ.

 LiNaKRb 3111937 ,,,

 
 آيوني شعاع او د مندليف په جدول ک３ د هغ３ بدلون

عنصرونــه ميــل لري چ３ خپل اوکتيت بشــپ７ او د خپل باندنيو مدارونــو الکترونونه اتو عددونوته 
ورســوي چ３ د نجيبه گازونو ثابت الکتروني جوړ＊ــت ＄انته غوره ک７ي؛ له همدې امله فلزونه د 

خپل باند４ني قشر الکترونونه له السه ورکوي او غير فلزونه الکترونونه اخلي او په ايونونو بدلي８ي.
د ايونايزيشــن عمليه د عنصرونو په اتومي شــعاع ک３ مهم بدلونونه رامنــ＃ ته کوي؛ ＇رنگه چ３ د 
عنصرونو د کتيون شعاع د هغوى د اړوند اتوم له اتومي شعاع ＇خه کوچن９ او د عنصرونو د انيونونو 
شعاع د هغوى له اتومي شعاعو ＇خه ډ４ره لويه ده؛ خو د هغوى بدلونونه په پيريود يک سيستم ک３ د 
اتومي شعاع د پرله پس３ بدلونونو په شان د پيريودونو او گروپونو په چاپيريال ک３ دي. الندې جدول 
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د عنصرونو د انيونونو اوکتيونونو  شعاع را＊يي:
(2 - 11) جدول: د انيوني اوکتيوني شعاع پرتله کول.

د كتيون شعاعد اتوم شعاعد انيون شعاعد اتوم شعاع

 o
A1Cl

 o
A8,1Cl

 o
A5.1L i o

A8,0Li+

 o
A78,oO

 o
2 A4,1O

 o
A9,1Na

 o
A1Na +

 o
A27,1S

 o
2 A84,1S

 o
A3,2K

 o
A3,1K+

 o
A92,0N

 o
3 A7,1N

 o
A4,2Rb

 o
A5,1Rb+

 o
A92,oO

 o
5 A11,0N + o

A6,2Cs
 o

A6,1Cs+

 o
A7,1Ca

 o
2 A0,1Ca +

 o
A2,1Fe

 o
2 A7,0Fe +

 o
A2,1Fe

 o
3 A6,0Fe +

فعاليت  
(2 - 11) جدول په ＄ير سره و－ورئ او په الندې مطلبونو باندې  په گروپي ب２ه په ！ول／ي ک３   

＇ي７ن３ وک７ئ.
1 - د عنصرونو اتومي شعاع د هغوى د انيونونو له ايوني شعاع ＇خه ول３ کوچن９ ده؟

2 - د عنصرونو اتومي شعاع د هغوى له اړوند کتيوني شعاع ＇خه ول３ لويه ده؟
3 - د عنصرونو د اتومي او ايوني شعاعو پرله پس３ بدلونونه په گروپونو او پيريودونو ک３ ＇ه ډول دي؟ 
4 - هغــه عنصرونه چ３ د مندليف په جدول کــ３ د دي５اگونال )زاويوي( په حالت ک３ دي، د هغوى 

اتومي او ايوني شعاع يو له بل سره ＇ه نسبت لري؟

زده ي３ ک７ئ !   
په نوم يادي８ي.  )( electronicIso هغه ذرې چ３ مساوي الکترونونه لري، د ايزوالکترونيک  

هغــه عنصرونه چ３ د مندليف په جــدول ک３ د دي５اگونال په حالت ک３ وي، د هغوى اتومي او ايوني 
شعاع سره مشابه ده.
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 ٢-٤ : د انتقالي عنصرونو(d- Elements)خواص
انتقالي عنصرونه زياتره ډ４ر کلک فلزونه دي چ３ په ســاختماني کارونو ک３ د کارولو زيات ＄ايونه 
لري. اوسپنه په فلزي ب２ه له مس، وناديم، نيکل او منگانيز سره د الياژونو په جوړولو ک３ بنس＂يز رول 
لــري. نوموړي فلزونه د ننني د تمدن المل گر＄يدلي دي. د انتقالي فلزي عنصرونو ترمن＃ داســ３ 
فلزونه هم شــته چ３ د نن ور＄３ پر مخ تللو صنايعو ک３  بنســ＂يز رول لوبوي؛ د ب５لگ３ په ډول: د 
د کتلست په توگه په ک５مياوي تعاملونو ک３   )(V فلز د طيارو جوړولو په صنعت او وناديم  )(Ti تيتان
کارول کي８ي او هم د دې عنصرونو په من＃ ک３ قيمتي فلزونه چ３ د ن７ۍ د ډ４رو ه５وادونو د پيســو 
مال ت７ ده، هم شتون لري چ３ له پالتين، سروزرو او سپينوزرو ＇خه عبارت دي، دنوموړوفلزونو د 
سطح３ د ＊ايسته والي او د زنگ وهلو په مقابل ک３ د مقاومت له امله د  ＊کلو فلزونو په توگه ترې 
گ＂ه اخيســتل کي８ي. دا ！ول عنصرونه فلزونه او د بر４＋ــنا تيرونکي دي. ســپين زر په عادې شرايطو 
ک３ لوم７ى درجه د بر４＋ــنا تيروونکي دی. دا فلز ＄ال لري. د ＇＂ک خوړلو او ســيم جوړولو وړتيا 
لري چ３  په نازکو پا１و تبديلي８ي. د ډ４رو انتقالي فلزونو رنگ سپين دی او د هغوى د ايشيدو درجه 
د لوم７ي او دوهم －روپ له فلزونو ＇خه لوړه ده؛ خو د هغوى په رنگونو ک３ اســتثنا هم شــته ده؛ د 

 STP ب５لگ３ په ډول: د مس رنگ ســور قهوې ته ورته، ســره زر ژ７４ او سيماب هم سپين دي او په
شرايطو ک３ دمايع په حالت پيدا کي８ي.

٢-٣-١: د انتقالي عنصرونو په خواصو ک３ د d اوربيتالونو اغيزه
په لوم７ى ＇پرکي ک３ ولوســتل شــو، داوربيتالونو ډکيــدل د الکترونونو په واســطه له نظري قانون 
ســره ســم د هغوى د انرژي د زياتوالي پر بنســ کي８ي او الکترونونه لوم７ی د هغو انرژيکي سويو 
 د اوربيتال انرژي د قاعدې پر بنســ  d اوربيتالونه ډک وي چ３ په ！ي＂و انرژيکي ســويو ک３ وي.  د
په اوربيتالونو ک３ ＄اى نيســي او   S له اوربيتال ＇خه لوړه ده؛ نو الکترونونه په لوم７ی ســرک３ د  S د
زياتــي الکترونونــه د d په اوربيتالونو ک３ ＄اى پر ＄اى کي８ي. نــو بايد د d  په اوربيتال ک３ موجود 
  d خه ب３ ثباته وي؛ خو په عمل ک３ داســ３ نه ده. پــه انتقالي عنصرونو ک３ د＇  s  الکترونونــه لــه
الکترونونه د راتلونکو s اوربيتالونو له الکترونونو ＇خه ډ４ر ！ينگ ن＋ــتي دي او د دې عنصرونو د 
اتومونو تبديليدل په کتيونو باندې، د نظري وړاند وينو پر خالف د s  الکترونونه په لوم７ى سرک３ له 
السه ورکوي او د اړتيا په صورت ک３ خپل د  d اوربيتالونو الکترونونه وروسته له s  ＇خه له السه 
کتيون  +2Fe دی، د  26 43)( sdAr ورکوي؛ د ب５لگ３ په ډول: د اوســپن３ د اتوم الکتروني جوړ＊ت

دی.  osdAr 43)( 5 کتيون د الکتروني جوړ＊ت  +3Fe او  osdAr 43)( 6

د d  د فلزونو ډ４ر زيات ب５الب５ل ک５مياوي خواص کيدی شــي چ３ دهغوی د d  اوربيتالو د فضايي 
جوړ＊ــت د لوري درلودلو پر بنســ درک شــي؛＄که الکترونونه  د d  په ب５الب５لو اوربيتالونو ک３ 
د الکترونونــو د اتوم د هســت３ په چاپيريال ک３ ！اکلــي ＄ايونه ＄انته  غوره کوي چ３ د هغوى ترمن＃ 
د دفعــ３ قــوه ډ４ر کمه وي. د الکترونو اغ５ز په d  اوربيتالونو ک３ له s او p اوربيتالونو ＇خه ډ４ر کم 
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دی. د دوو الکترونونو اغ５ز چ３ په عين اوربيتال ک３ شــته، د  d د اوربيتالونو وا！ن  20＄له د  p له 
اوربيتالونو تر من＃ وا！ن ＇خه زيات دی. الندې شکلونه دا مطلب ＊ه رو＊انه کوي: 

(2 - 1) شکل: ＊ايی د دوو اوربيتالونو الکترونونه په دې ＄ای ک３ وي
)2 - 1) شــکل د  d دوه اوربيتالونــه پــه اړونــد وا！ن  يو له بل ＇خه فاصله لــري او د هغوى تر من＃ 
متقابــل عمل ډ４ر کموي. په داســ３ حــال ک３ چ３ د  p د اوربيتالونو الکترونونه ســره نژدې دي او د 

هغوى تر من＃ متقابل اغ５ز ډ４ر زيات ده.

فعاليت  
د انتقالــي عنصرونــو فوق العــاده ب５الب５ل فعاليتونــه د دې عنصرونو په کوم جوړ＊ــت پورې اړه 

لري؟
دنوموړو عنصرو دا جوړ＊ــت د دليلونو پر بنســ په خپل من＃ ک３ په گروپي شــکل ＇ر－ند او 

！ولگيوالو ته ي３ وړاندې ک７ئ.

(2-2) شکل: د انتقالي عنصرونو د اتومي شعاع بدلونونه په ＇لورم، پن％م او شپ８م پيريود ک３ .

 py
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د انتقالي عنصرونو د اکسيديشن نمبر
د انتقالــي عنصرونــو يوه مهمه ＄ان／７تيا دا ده چ３ ب５الب５ل پ５چلــي ) کامپلکس( مرکبونه جوړولی 
شــي، دا عنصرونــه ب５الب５ل او متحول اکسيديشــن نمبرونه لــري. الندې جــدول د ＄ينو انتقالي 

عنصرونو د اکسيديشن نمبر را＊يي:
(2 - 12) جدول: د انتقالي عنصرونو اکسيديشن نمبر

 

په مرکب ک３ د مس اکسيديشن   CuCl د مس عادي اکسيديشن نمبر1 + دی؛ د ب５لگ３ په ډول: د
اکسيديشــن نمبر   3+ دی خو ＄ين３ وخت مس په مرکبونو ک３  2+ ک３   2CuCl نمبر 1 +   او په

هم غوره کول شي.
 8+ ＇خه تر  1+ د اوږدو پيريودونــو تــر منــ＃ عنصرونه متحول اکسيديشــن نمبرونه لري چــ３ له

پــورې  هــم وي؛ د ب５ل／３ پــه ډول: من／ان داکسيديشــن ب５الب５ل نمبرونه  لــري او د پالتين فرعي 
 d (متحول اکسيديشــن نمبر لري. هغه پيريود چ３ د  Pt او  ),,,, RhRuPdOsIr －روپ عنصرونه

د عنصرونو د اکسيديشن درجه ي３ لوړه وي، د ايونونو د اکسيدي کولو وړتيا ي３ هم لوړه ده؛ د ب５لگ３ په 
اکسيديشن نمبر سره ډ４ر قوي اکسيدي کوونکی دی:  7+ له  Mn ډول:

 
vOHaqMneaqOHaqOMn 5,1,12)(5)(8)( 2

2
34

1
+=+++ +

+

o  
د d  عنصرونه له ب５الب５لو اکسيديشــن نمبر ســره ب５الب５ل اکســايدونه جوړولی شي. که چيرې د دې 
عنصرونود اکسيديشــن نمبر په اکســايدونوک３ ډ４ر ！ي وي، اکســايد ي３ د القلي خاصيت لري. که 
دنوموړو عنصرونو داکسيديشن نمبر من％ن９ ب２ه ولري، اړوند اکسايد ي３ امفوتريک خاصيت  او که د 
اکسيديشن نمبر ي３ ډ４ر لوړ وي، اکسايد ي３ تيزابي خاصيت غوره کوي ؛ دب５ل／３ په ډول : دکروميم 

دفرعي －روپ عنصرونه پورتني خواص غوره کوي.
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دی؛   6+ 3CrO  کــ３ اوپــه   3+ ک３  
32OCr ، په  2+ کــ３  CrO د کروميــم د اکسيديشــن نمبــر په

نواکسايدونه ي３ په ترتيب سره القلي، امفوتريک او تيزابي خاصيتونه لري. 
 د d عنصرونــه چــ３ د جــدول کي３２ خوا کــ３ دي، د s  د بالک له عنصرونو ســره ورته والی لري. 
＄ين３ ي３ زيات３ الکتروپوزتيويتي لري. دا عنصرونه زيات مرکبونه جوړولی شــي او د هغو ايســتل له 

کانونو ＇خه －ران کار دي.

لوم７ى فعاليت  

الندې سوالونو ته په ډليزه ب２ه له ＇７５ن３ وروسته په ！ولگي ک３ د ډل３ په نماينده ＄واب ک７ئ.
＇خه لوم７ى ول３ له السه ورکوي؟   d3 د اوربيتالونو الکترونونه له  s4 1 - د اوسپن３ اتوم خپل د
د اوربيتالونو په نســبت د انرژيکي په ！ي＂ه سطحه ک３   d3 له دې ســره ســره چ３ د  s اوربيتال د

دی.
2 - د d  دعنصرونو ب５الب５ل خواص ＇ن／ه رو＊ــانولی شــئ؟ په دې اړه په ډليز شــکل ＇７５نه 
وک７ئ او د ډل３ په نماينده د سوالونو ＄وابونه  په ！ولگي ک３ له قانع کوونکو دليلونو سره وړاندې 

ک７ئ.

دوهم فعاليت  

اکســايدونه د هغود اکسيديشــني خواصو د زياتوالي پر   MnO او  7232 ,, OMnMnOMnO
بنســ پــه جدول ک３ ترتيــب او د دليلونو پر بنســ د منگان د مرکبونــو دا خاصيت ＇ر－ند 

ک７ئ.
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               د ＇پرکي لن６يز

�tک５ميا پوهانو کوشش وک７ چ３ د خپل وخت کشف شوي عنصرونه په واحد جدول ک３ داس３ 
ترتيب ک７ي چ３ د يوه په خواصو له پوهيدلو ســره د هغوی د＄ينو نورو په خواصو هم پوه شــي. په 
د خپل وخت کشف شوي عنصرونه   )(NewLands 1865 کال ک３ انگليسي ک５ميا پوه نيوليندز

د هغوى د نسبتي اتومي کتل３ د پرله پس３ زياتوالي پربنس په افقي قطارونو ک３ ترتيب ک７ل.
(د خپل وخت کشــف شــوي   MendlevMD .. �tپــه 1869 کال کــ３ روســي عالم مندليف )
قطارونو   )(Period عنصرونه د هغوى د نســبتي اتومي کتل３ د پرله پس３ زياتوالي پر بنس په افقي
ک３ ترتيب او په عمودي ستونونو ک３ ي３ ＄ای پر＄اى ک７ل. نوموړي خپل ترتيب شوی جوړ＊ت د 

عنصرونو د پيريوديک سيستم په نوم ياد ک７.
�tد عنصرونو خواص او په پيريودونو ک３ د هغوى پرله پســ３ بدلون ، د هغوى له نســبتي اتومي 

کتلو سره سمون لري او د هغوی ＄ای په پيريودونو ک３ ！اکي.
�tپه پيريودونو ک３ د عنصرونو شم５ر د نجيبه گازونو د اتومي نمبر د توپير او يا د الندې فورمولونو 

پربنس تر السه کيدای شي:

په طاقو پيريودو ک３ د عنصرونو شم５ر  

2
)1( 2+

=
n

په جفتو پيريودو ک３ د عنصرونو شم５ر  

2
)2( 2+

=
n

�tد ايونايزيشــن انــرژي: هغــه انرژي ده چ３ د يو الکترون د لــرې کولو لپاره له يو اتوم - گرام ＇خه 
اليتناهي فضا ته اړتيا لري.

�tد گروپونــو په حدودو ک３ د ايونايزيشــن انرژي له پورته ＇خه ＊ــکته خوا تــه کمه او برعکس له 
＊کته ＇خه پورته خواته زياتي８ي.

�tد پيريودونو په حدودو ک３ د ايونايزيشن انرژي د اتومي نمبر د زياتوالي پربنس زياتي８ي؛ ＄که 
په پيريودونو ک３ د اتومي نمبر له زياتوالي ســره قشــرونه  نه زياتي８ي؛ خو د هســت３ چارج زياتي８ي 
چــ３ الکترونونــه ＄ان ته ورکش کوي او په خپل چاپيريال ک３ يــ３ ور！ول او متراکم  کوي. په پايله 
ک３ د اتوم شعاع او حجم کوچنى کي８ي. د هست３ د مثبت چارج اغ５ز په الکترونونو باندې  زياتي８ي 

اوالکترونونه خپل ＄انته ورکش کوي.
تبديل شي، ورزيات   )(Anion �tکه چيرې يو الکترون يو اتوم ته ورزيات شي، تر ＇و چ３ په منفي ايون
شــوي الکتــرون د هســت３ په قوې جــذب او د هغه انرژی په ！اکلــي اندازه ازاديــ８ي. همدا انرژي 
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)affainityElectron( په نوم يادي８ي. دالکترون غو＊تلو د انرژي
�tد يــو پيريــود پــه چاپيريال ک３ د عنصرونــو الکتروپوزيتويتي د کي３２ خوا نه ＊ــي خواته کمي８ي. 
له اتومي شــعاع   EN برعکــس، له ＊ــي خوانه کي３２ خواتــه زياتي８ي. نو معلومي８ي چ３ د عنصرونو
ســره معکوسه اړيکه لري. له دې امله، فلورين له ！ولو عنصرونو ＇خه ډ４ر الکترونيگاتيف عنصر او 

طبيعت ډير الکتروپوزيتيف عنصرونه دي.  Fr او  Cs
�tد عنصرونو اتومي شــعاع د اتوم د هســت３ او د اتوم د باندې قشروروســتي  الکترون ترمن＃ فاصله 

ده چ３ د اتوم هندسي پارامترونه ي３ بولي.
�tد يو گروپ په چاپيريال ک３ اتومي شعاع له پورتن９ برخ３ ＇خه ＊کته خواته لويي８ي او برعکس، 

له ＊کتن９ برخ３ ＇خه پورته خواته پرله پس３ کوچن９ کي８ي.
�tد پيريودونو په چاپيريال ک３ د عنصرونو اتومي شــعاع له کي３２ خوا ＇خه ＊ــي خواته کوچن９ او 

برعکس، له ＊ي خوا ＇خه کي３２ خواته پرله پس３ لويي８ي.
d��t  عنصرونه چ３ د جدول کي３２ خوا ک３ دي، د s  گروپ له عنصرونو سره يوشان خواص لري 
چــ３ ＄ينــ３ ي３ زيات الکتروپوزيتيف دي. ددې عنصرونو مرکبونــه هم زيات دي او له کانونو ＇خه 
را ايستل ي３ ستونزمن دي. د d  ！ول عنصرونه فلزي خاصيت لري  او د بر４＋نا هادې دي . سپين زر 
په عادې شــرايطو ک３ د بر４＋ــنا لوم７ۍ درجه هادي دي. دا فلزونه ＄ال او د ＇＂ک خوړلو وړتيا لري 

چ３  په نريو پا１و تبديليدلى شي او له هغوی ＇خه سيمونه هم جوړي８ي.

د ＇پرکي پو＊تن３
انتخابي پو＊تن３: 

1 -  هغه عنصرچ３ په ＇لورم پيريود او ＇لورم گروپ ک３ دی، کوم اتومي نمبر لري؟
د - 14 ج - 33   ب - 32   الف - 31 

2 - الندې کوم اتومي نمبر هغه عنصر پورې اړه لري چ３ ډ４ر الکترونونه لري؟
د- 19 ج - 15   ب - 14   الف - 13 

3 - د تناوب د قانون سمه ＇ر－ندونه دا ده، چ３ کله عنصرونه ............ د زياتوالي پربنس تنظيم 
شي،  فزيکي او ک５مياوي خواص ي３ په متناوب ډول........... ؟
ب- اتومي کتله – بدلي８ي الف- اتومي کتله- تکراري８ي  

د- د اتومی نمبر – بدلون مومي ج- اتومي نمبر – تکراري８ي  
4 - مندليف د عنصرونو د دوره يي جدول په تنظيم ک３ دوو اصلونو ته پام وراړولی دی: 

د عنصرونــو ＄ــاى په ＄اى کيــدل د............... پرله پســ３ زياتوالــي د هغوى په هــر پيريود ک３ 
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....... يــ３ يو له بل په ＇نــگ او دعنصرونو د ک５مياوي خواصو ورته والی ي３ په پام ک３ نيول او په 
هر..............

ب- د اتوم کتله – دوره – گروپ الف- اتومي کتله – گروپونه – پيريودونه 
د- اتومي نمبر – گروپ- پيريود ج- اتومي نمبر- پيريود – گروپ  

5 - يو له الندې مواردو ＇خه کوم د مندليف ابتکار نه دی؟
الف- د ＄ينو ډ４رو درندو عنصرونو ＄اى پر ＄اي کيدل مخک３ له سپکو عنصرونو ＇خه

ب- په جدول ک３ د ＄ينو تشو ＄ايونو پر４＋ودل
ج- د عنصرونو و４شل پر فلزونو او غير فلزونو    

د- د نه پ５ژندل شوو عنصرونو د خواصو وړاندوينه
6 - د مندليــف د جدول په پيريود ک３ شــامل عنصرونه د الندې کومو ＄انگ７تياوو له مخ３ ســره 

ورته دي.
ب- د والنسي قشر الکتروني جوړ＊ت الف- دلوړ اکسيديشن نمبر، 

ج- په الکترونونو د نيول شوو الکتروني سويو شم５ر، د- د اصلي الکتروني سويو شم５ر
7 - د يــو عنصــر اتومــي نمبر 21 دی. د نوموړى عنصــر ＄ای په ！اکلي  پيريــود او گروپ ک３ دا 

دی:
ب- در４م فرعي گروپ او ＇لورم پيريود الف- در４م اصلي گروپ او ＇لورم پيريود ،  
د- دوهم اصلي گروپ او ＇لورم پيريود ج- لوم７ى اصلي گروپ   

دی. نوموړی عنصر په کوم پيريود   4233 PS 8 - د يو عنصر د وروســتي الکتروني قشر جوړ＊ــت
ک３ دی؟

＇لــورم  د-    ، ج- شپ８م پيريود   ب- دوهم پيريود ،   الف- در４م پيريود،  
پيريود.

9 - د الندې کوم عنصر اتومي شعاع لويه ده.
د- سلفر. ج- روبيديم  ب- المونيم  الف- سترانشيم  

10 - اکتينايدونه د مندليف د جدول په کومو حجرو ک３ دي.
ب- 57 نمبر حجره  الف- 64 نمبر حجره 

د- 72 نمبر حجره ج- 89 نمبر حجره   
11 - په دوره يي جدول ک３ د يو عنصر پر موقعيت پوهيدل، د عنصرونو په اړه کوم مطلبونه دقيق 

په واک ک３ ورکوي.
الف- ک５مياوي خواص، ب- فزيکي خواص

د- ه５＆ يو. ج- الف او ب دواړه 
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تشريحي پو＊تن３
1. د مندليف جدول ول３ د پيريوديک جدول په نوم يادوي؟

2. د مندليف قانون د مندليف د جدول په اړه وليکئ.
3. د مندليف په جدول ک３ ډ４ر اوږد او ډ４ر لن６ پيريود کوم يو دی؟ معلومات ورک７ئ.

عنصــر پــه لومــ７ي اصلي گروپ او شــپ８م پيريود کــ３ دی؛ د هغه الکتروني جوړ＊ــت   M 4. د   
وليکئ. 

5. د عين گروپ عنصرونه ول３ يوشان خواص لري؟ په دې اړه معلومات وړاندې ک７ئ. د عنصرونو 
دوره يي جدول له ＇و گروپونو او ＇و پيريودونو ＇خه جوړشوی دی؟

6. د فلزي عنصرونو شم５ر زيات دی او که د غير فلزي؟ 
7. د ايونايزيشن انرژۍ ＇ه ته وايي او د هغو تناوب د مندليف په جدول ک３ ＇ه ډول دی؟

8. اتومي شعاع ＇ه شی دی؟ د هغ３ پرله پس３ بدلون د مندليف په جدول ک３ ＇ه ډول دی؟
9. د عنصرونو الکترون غو＊تل او د هغوی پرله پس３ والی د مندليف په جدول ک３ ＇ه ډول دی؟

10. د مندليــف پــه جدول کــ３ د فلزي او غيــري فلزي خواصو لــه مخ３ د عنصرونــو ترتيب او 
تنظيم）ه ډول دی؟ په دې اړه معلومات وړاندې ک７ئ.
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در４م ＇پرکى

(Chemical Bonds ) ک５مياوي اړيکي 
کله مو هم دې مطلب ته پام شوي چ３ د موادو کوچنى ذرې ول３ سره ن＋ت３ او لوى جسمونه 
يــ３ جوړ ک７ي دي؟ ماليکولونه ＇ن／ه تشــکيلي８ي؟ مــواد ＇ن／ه او په کومه قوه يو په بل ک３ 

حل شوي دي؟ په همدې ترتيب اړيکه ＇ه شي ده؟
کومه قوه يوه له بل３ سره د ذرو د وصل کيدو المل کي８ي؟ د اړيکو ډولونه کوم دي؟ د موادو 
د اتومونو تر من＃ اړيکه ول３ تشکيلي８ي؟ د اړيکو د تشکيل الره ＇ه ډول ده؟ په دې ＇پرکي 
ک３ د اړيکو د ＄انگ７تياوو، د اړيکو د جوړيدو، د اړيکو د ډولونو او نورو خصوصياتو په اړه 
معلومات وړاندې شــوي او د موادو ！ول فعل او انفعال چ３ د اړيکو د جوړيدو المل کي８ي، 

رو＊انه شوي دي.         
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٣-١: د ک５مياوي اړيکو ＄انگ７تياوي او د ليويس سمبولونه
د يــو ماليکول د اتومونو تر من＃ دجاذب３ قوه د ک５مياوي اړيکو )Chemical bond( په نوم يادي８ي. 
د ＇ــو اتومونو لرونکو موادو شــتون دا واقعيت ＇ر－ند ک７ چ３ اتومونــه يو پر بل اغ５ز کوي، مرکبونه 
جوړوي چ３ د هغوى د اتومونو په نسبت ！ي＂ه انرژيکي سطحه لري که چ５رې د انرژي د مقاومت کچه 

molCalory  وي، اړيکه جوړي８ي. /10 د اړوندو اتومونو او ماليکولو تر من＃
د ک５ميــاوي اړيک３ موضوع د نظري ک５ميا بنســ＂يزه برخــه ده. د اتومونو تر من＃ د اړيکو د جوړيدو په 

پايله ک３ پ５چل３ ذرې، لکه ماليکولونه، راديکالونه، د موادو کرستلونه او نور جوړي８ي.
ک５ميــاوي اړيکــه د دوو او يا له دوو ＇خه د زياتو عنصرونو د متقابــل عمل په پايله ک３ جوړي８ي او د 

انرژي له ازاديدو سره يو ＄اى وي.
د کوانــت د تيوري له رامن％تــه ک５دو ＇خه د مخه د ک５مياوي اړيکو د جوړيدو په اړه د ليويس نظريه 
پــه نوم عالم د ک５ميــاوي اړيکو د جوړيدو نظريه   )(Liwess حاکمــه وه. پــه 1916 م کال د ليويس
تــه پراختيــا ورک７ه چ３ له دې نظري３ ســره ســم ))ک５مياوي اړيکــه(( د دوو اتومونو تــر من＃ د جوړه 
الکترونونو د گ６و اي＋ــودلو په پايله ک３ جوړي８ي. دلته هر اتوم يو، يو الکترون له بل ســره －６ وي چ３ 

 223 ,, HFNH دا ډول اړيکــه د کووالنــت اړيک３ په نوم يادي８ي. د النــدې اتومونو تر من＃ اړيک３ په
 )( x)(    او يا مآليکولونوکــ３ وړاندې شــوې دي چ３ د عنصرونو د اتومونــو الکترونونه په  4CH او

＊ودل شوي دي:
 

 

HHFF :,:::
..

..

..

..

د مرکبونو ماليکولونو په جوړ＊ت ک３ د اتومونو د اړيکو د جوړيدو په پايله ک３ اتومونه او ماليکولونه 
باثبات الکتروني جوړ＊ت پيدا کوي او خپل باندن９ قشر 2  او8   الکترونونو ته رسوي.

الندې جمله په ياد ولرئ!  
د اوکتيت قاعده يا اته ي５زه قاعده

يو له بل ســره د اتومونو د جوړوشــوو اړيکو شم５ر ، د هغوی د بهرني قشر د ډ کيدلو المل په اتو 
الکترونو کي８ي .
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په پيل ک３ ليويس فکر کاوه چ３ د اتومونو د اړيکود جوړيدو د ＇رنگوالي د ＊ودن３ لپاره د اوکتيت 
د قاعدې پر بنس د هر اتوم والنسي الکترونونه د هر مکعب په رآس ک３ وي. د اتوم هسته د هغه 
په مرکز ک３ وي او تر هغه چ３ د مکعب په دې رآســونو ک３ الکترونونه ＄اى و نه نيســي، هغه اتوم 

کولی شي چ３ اړيکه جوړه ک７ي. دا شکلونه په الندې ډول دي:
 

    

        
(3 - 1) شکل د ليويس جوړ＊ت

٣-٢: د اوکتيت قانون او د ليويس جوړ＊ت
د اتومونو او ماليکولونو د ＊ــودلو الره چ３ په ک３ د والنســي قشر الکترونونه د ！کي او د اړيک３ د 
＊ــودل کي８ي  چ３ د دوو اتومونو تر من＃ ＄اى   )( شــريکو الکترونونو جوړې په ！کو او يا خطونو

لري او د ！کو د جوړ＊ت او يا د ليويس د ساختمان په نوم يادي８ي.
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 ٣-٢-١: د الکتروني جوړ＊ت د ټاکلو الره – د ماليکولي ټکى :
آلف - د امتحان او ت５روتن３ الره

په دې تک الره ک３ د هرې اړيکي جوړوونکی اتوم طاقه الکترونه په ！کو ＊ودل کي８ي چ３ د دواړو  
اتومونو د سمبولونو تر من＃ ليکل کي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول:

 (3 - 2) شکل: دالکتروني ！کو جوړ＊ت
ب- سيستماتيکه الر

په دې الره ک３ د الکترونونو سرچ５نه په پام ک３ نه ده نيول شوې؛ بلک３ په اتومونوک３ د الکترونونو د و４شلو 
2NO  ماليکولونو لپاره په الندې ډول دی: آيونونو  او  2

3CO ＇رنگوالي ته پام شوی. دا الره او روش د
لوم７ى پ７او: د والنسي الکترونونو مجموعي محاسبه او د ساده اړيکو جوړيدل

ترالســه او د اتومونو ＄ای په ماليکول   N  )(v  د ！ولو والنســي الکترونونو مجموعه په يوه ماليکول
ک３ ！اکل کي８ي. د دوو اتومونو تر من＃ يوه جوړه الکترونونه د ساده اړيک３ په توگه ＄اى پر ＄اى کوي. 
د هــرې اړيک３ المل دوه والنســي الکترونونه له هر ماليکول ＇خــه کمي８ي. د ايونونو په اړه د منفي 
باندې زيات او د مثبت چارج شم５ر کمي８ي. د عنصرونو ډ４ر زيات اتومونه   N  )(v چارجونو شم５ر په
چ３ شــم５ر ي３ په ماليکول ک３ ل８ دی، په مرکز ک３ ＄اى په ＄اى کي８ي او د نورو عنصرونو اتومونه د 
S)(   د اړيک３  هغوى په شاوخواک３  په ماليکولونو ک３ د دوو اتومونو تر من＃ لوم７ن９ اړيکه د سگما 

د اړيک３ په نوم يادوي.  )(P ډول ده او دوهمه اړيکه ي３ د پاى

د C لپاره 
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++=
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 دوهم ت７او: د پات３ الکترونونو و４ش د اوکتيت د قاعدې پر بنسټ
 پاتــ３ والنســي الکترونونه په اتومونو باندې داســ３ و４شــل کي８ي چ３ د هر اتــوم اوکتيت د هغه پر 
بنســ بشــپ７ شــي. لوم７ى د عنصرونو د هغو اتومونــو اوکتيت پيدا کوو چ３ لــ８ اړيکي لري او د 

الکترونيگاتيف عنصرونو په ډله ک３ وي:

  

       

(3-3) شکل: په ماليکولونو  او آيونونو ک３ الکتروني جوړ＊ت

د اړيکو جوړ＊ت اود اکسيديشن د نمبر محاسبه   )(P در４م پ７او: د پاى

که چ５رې د مرکب په ماليکول ک３ د عنصرونو د اتومونو اوکتيت بشــپ７ شــوي نه وي، د ن８دي اتوم 
 )(P ازاد جوړه الکترونونه داس３ ＄ای پر ＄اى کي８ی چ３ د دوى تر من＃ شريک واقع شي او د پاى

اړيکه  جوړه ک７ي. نو په ماليکول ک３ د هر اتوم د اکسيديشن نمبر په الندې ډول محاسبه کي８ي: 

نه بشپ７ شوی اوکتيت
 

 

نامکمل اوکتيت

بشپ７ اوکتيتبشپ７ اوکتيت
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) مخک３ له اړيکو ＇خه د والنسي الکترونونو شم５ر ( - ) د آزادو الکترونونو شم５ر( = ) د اتومونو ترمنځ د اړيکو شم５ر( د －روپ نمبر = د اتوم د اکسيديشن نمبر

   په دې بنس، د مرکب د ماليکول د جوړوونکو عنصرونو د اتومونو د اکسيديشن نمبرونو الجبري 
مجموعه له صفر سره مساوي ده او په ايونونو ک３ د هغوى له چارج سره مساوي وي.

       زياتي معلومات !
ک３ (اوکتيت نه وي پوره ک７ي او دا يوه اســتثنا ده   2NO ＊ــايي ＄ين３ اتومونه )لکه نايتروجن په
په ماليکول ک３ ليدل کي８ي ؛ په دې ماليکول ک３ د الکترون د طاق والي په خاطر د   2NO چ３ د

والنسي الکترونونو په مجموعه ک３ د اتوم د اوکتيت د پوره کيدو لپاره ه５＆ امکان نشته.
د ليويس مفکوره د اړيکو په هکله ＄ين３ حقيقتونه وړاندې کوي، خو د اړيکو د جوړيدو المل 
ي３ نه شــو رو＊ــانه کولي. د کوان ميخانيک د نظرياتو له پراختيا ســره سم د اړيکو د جوړيدو 
آلمل رو＊انه شو: که چ５رې الکترون د وري％３ حالت ولري، نو د داس３ اړيکو د جوړيدو فکر د 

جوړه الکترونونو په واسطه د اتومونو د الکتروني وري％３ د ننوتلو په پايله ک３ کيدای شي:

  

 

داوربيتال د الکتروني وري％３ ننوتل  SS (3 - 4) شکل: د دوو اتومو تر من＃ د ک５مياوي اړيکو د جوړيدو ب２ه او د
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په (3 - 4) شــکل ک３ ليدل کي８ي چ３ د الکتروني وري％３ کثافت د هايدروجن د اتومونو د 
دوو هستو تر من＃ د هغوى په ماليکول ک３ زيات دی. ＄که چ３ دا ساحه زياته د هستو تر اغ５ز 
الندې ده او الکترونونه د دې دوو هستو په واسطه کش شوي او دلته را！ول شوي دي، نو ويلی 
شو، هغه قوه چ３ د ک５مياوي اړيکو د جوړيدو المل شوې، الکترو ستاتيکي ＄ان／７تيا لري.

د ليويس نظريات د دوو الکترونونو د شريک والي په هکله په اړيکه ک３ د ميخانيک له نظره 
عمومي مفهوم لري. د پاولي د پرنســيپ پر بنســ، دا دواړه الکترونونه بايد د کوانتوم نمبر له 
جهتونه يو له بل   Spin مخ３ توپير ولري. )د هغه د ســپين نمبر( د هايدروجن د اتوم د ســپين
مخالف دي. هغه الره چ３ د دوو اتومونو تر من＃ الکترونونه په ک３ په شريکه اي＋ودل کي８ي او 
په نوم يادي８ي. په عمومي ډول،   )(MVB اړيک３ جوړوي، د ک５مياوي اړيکو د والنسي ميتود
په واسطه ＊ودل کي８ي. د دې خط په ＇وکو ک３ د يو، يو الکترون خيال   )( ک５مياوي اړيکه د

کي８ي.

 Valance ٣-٢-٢: والنس  
والنس د عنصرونو د اتومونو يو ＄ان／７تيا ده چ３ د نورو اتومونو له ！اکلي شم５ر سره يو ＄ای ک８５ي 
او يــا يــ３ تعويضوي. په بل عبارت، د ک５مياوي عنصرونو د اتومونو د يو ＄اي کيدلو قوه په تعاملونو 

ک３ د هماغو عنصرونو د اتوم د والنس په نوم يادي８ي.
＇خه اخ５ســتل شــوې ده چــ３ د ظرفيت معنا   )(Valantia د والنــس کلمــه له التيني اصطالح

ورکوي.
په خپله لوم７ۍ علمي مقاله ک３ ＇ر－نده ک７ه چ３ اړيک３ له يوه اتوم ＇خه بل   )(Kossel کوســيل
اتــوم ته په بشــپ７ ډول د الکترونونو د لي８دولو په پايله کــ３ جوړي８ي. د عنصرونو د اتومونو د بانديني 
قشــر د الکترونونو شــم５ر چ３ کله اتو الکترونونو ته ورس８５ي ، د هر اتوم اخيستل شوي يا ورک７ي 

شوي الکترونونه د هغه والنس ！اکي.

 ٣-٣: د ک５مياوي اړيکو ډولونه
(Electro Volant Bond):٣-٣-١: آيوني اړيکه 

جوړ＊ــت، د نجيبو   62npns د اتوم د جوړ＊ــت ＇７５نه د اتوم الکتروني جوړ＊ــت ＊ــيي چ３ د
eSNeArKrXeRn  دي.  )1(,,,, 2  He گازونو له الکتروني جوړ＊ت سره سمون لري. دا گازونه
د ＇７５نو ثابته ک７ه چ３ نوموړي گازونه په ک５مياوي تعاملونو ک３ برخه نه اخلي او با ثباته دي. د نجيبو 

گازونو ثبات دا دی چ３ بهرني قشر ي３ په اتو الکترونونو مشبوع شوي دي.
د ک５مياوي اړيکو   )(Liwes او ليويس  )(Kossel په 1916 م کال د فزيک پوهانو هر يو کوســيل
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تيــوري وړاندې ک７ه. هغوى د ک５مياوي اړيکو جوړيدل د اتومونو د الکترونونو بايلل يا اخيســتل او د 
وروستي مدار د اتو الکترونو پوره کيدل بللي چ３ اړونده ثبات ترالسته ک７ي.

＇خه پيل شوی. په قوسونو ک３ د   )(Ne په پيريوديک سيســتم ک３ د عنصرونو تسلســل چ３ له نيون
د قشرونو د الکترونونو شم５ر ＊ودل شوی دی:  M او  KL, عنصرونو د

 )3,8,2()2,8,2()1,8,2()8,2()7,2()6,2()5,2( AlMgNaNeFON  
د نجيبه －از الکتروني جوړ＊ــت   Ne اتوم کولی شــي چ３ د يو الکترون د بايللو په پايله ک３ د  Na د

＄انته غوره او با ثباته الکتروني جوړ＊ت ترالسته ک７ي:
 + + eNaNa E 1)8,2()1,8,2(  

د ســوديم په اتوم ک３ د  10 الکترونونو او 11  پروتونونو شــتون د دې المل شوی چ３ سوديم مثبت 
په نوم يادي８ي.  )(Cathion تبديل شي چ３ د کتيون  +Na چارج ولري او په چارج لرونکي ذرۀ

 )8,2(1)7,2( + FeF  
منفي چارج لرونکی ايون دی.   F هغه ذره چ３ له 10 الکترونو او 9 پروتونو＇خه جوړه شوې ده، د
د منفي ايون د ذرو تر من＃ الکتروستاتيکي جاذبه قوه   )(F مثبت چارج لرونک３ ذرې او د  )( +Na د

عمل کوي او د دې جذب په پايله ک３ ک５مياوي اړيکه جوړي８ي.
دا ډول اړيکه د أيوني يا برقي اړيکElectro valente bond(３(په نوم يادي８ي.

 NaFFNa ++  
أيوني اړيکه د ک５مياوي اړيک３ يو ډول دی چ３ د الکتروستاتيکي قوې د جذب په پايله ک３ د مخالف 

العالمه چارج لرونکو ذرو تر من＃ جوړي８ي.

په کووالنسي اړيکو ک３ ايوني خاصيت 
قطبي اشــتراکي اړيکه د پوره اشــتراکي )غير قطبي( او ايوني اړيک３ ترمن＃ سرحد جوړوي؛ ＄که په 
دې اړيکه ک３ الکتروني وري＃ ل８ ＇ه له يو اتوم ＇خه بل ته تيري８ي. که چ５رې الکترونونه دا له يو ايون 
＇خه بل ته پوره ولي８ل شــي، ايوني اړيکه جوړ８４ي، د ايوني او اشتراکي اړيک３ د توپير ＄ان／７تياوې 

دا دي:
پــه هره کچه چ３ د عنصرونــو د اتومونو تر من＃ الکترونيگاتيويتي توپيــر زيات وي، په همغه کچه د 
هغــوى اړيکــه قطبي ده. الندې گــراف د ايوني اړيک３ د خاصيت ســلمه او الکترونيگاتيويتي توپير 

＊يي:
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د پورتني گراف پر بنســ ويلي 
شــو چــ３ د دوو اتومونــو اړيکه 
 هغه وخت برقي يا الکترووالن
د  اتومونــو  دوو  د  چــ３  ده 
او   )7.1( توپير الکترونيگاتيويتي 
له هغــه ＇خه پورتــه وي. ايوني 
 الکترووالنــ يــا  او  مرکبونــه 
مرکبونه لــه ايونونــو ＇خه جوړ 
شــوي. که چ５رې د دوو اتومونو 

الکترونيگاتيويتي توپير له I＇خه تر
قطبي اشتراکي ده .  %50 50%    ايوني او پورې  وي، د هغوی اړيکه  )7.1(

ايوني مرکبونه او د هغوى خواص
هغه مرکبونه چ３ الکتروني اړيک３ لري، کرستلونه تشکيلوي.

د خــوړو د مالگــ３ پــه اړه معلومات لرئ؟ پوهي８ئ چــ３ د خوړو مالگه له کومــو عنصرونو ＇خه 
جوړه شوې ده؟ د خوړو مالگه سوديم کلورايد دی چ３ په طبيعت ک３ موندل کي８ي او فورمول ي３

دی.  NaCl
 دا فورمول را＊يي چ３ دخوړو مالگه دسوديم او کلورين له عنصرونو＇خه جوړه شوې ده.

ســوديم نــرم او فعال ک５مياوي فلز دی او کلوريــن گازي عنصر دی. د دې دوو عنصرونو د تعامل په 
پايله ک３ له الندې شکل سره سم د خوړو مالگه جوړي８ي چ３ سپين رنگ لري:

 

(3 - 6) شکل: د کلورين د گاز تعامل له سوديم سره
！ول３ مالگ３ د خوړو د مالگ３ په شــان ايوني مرکبونه دي او له مثبتو او منفي ايونونو ＇خه جوړې 
شــوې دي. د ســوديم کلورايد په ماليکول ک３ د سوديم او کلورين د اتومونو أيوني اړيکه شته. ＇رنگه 
چ３ د سوديم اتوم د يو الکترون له السه ورکولو سره يو مثبت چارج او د کلورين اتوم د يو الکترون 

 100

 75

 50

 25

 0.1  0.3 0.2

 KCl KBr
 NaCl Kl

 Lil
 LiBr

 LlF

 KF

 
2Cl  lBr  Hl  lCl  HCl

 HBr

 HF

 COVALENT

 IONIC
 LiCl

د ايوني اړيکي د ＄ان／７تيا وي سلنه

د خپلواکي پری کيدو خط

)5-3( شکل: د أيوني اړيک３ د خاصيت د سلنى اود الکترونيگاتيويتي 
توپيراړونده  گراف
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په اخيســتلو ســره يو منفي چارج اخلي. دوی د الکتروســتاتيکي قواوو پربنس يو بل جذبوي او د 
ســوديم کلورايد ماليکول جوړوي. د خوړو مالگ３ خواص د همدې اړيک３  په وړتيا پورې اړه لري. 
تودوخه ک３ ويل３ ک８５ي او په  Co801 د خوړو د مالگ３ مکعبي بلورونه کلک او ماتيدونکي دي او په
تودوخه ک３ په ايشيدو را＄ي. د سوديم کلورايد مال／ه په اوبو ک３ حل کي８ي چ３ د محلول   Co1413

په حالت د بر４＋نا ＊ه ت５رونک３ ده.

 e

 e18

 e10 e11

 e17

د کلورين ايون 
دکلورين اتوم 

د سوديم ايون  
د سوديم اتوم

دالکترون اخيستل

دالکترون بايلل

 17P 17P

 1IP +1IP

)3 - 7( شکل: د سوديم کلورايد د جوړيدو په وخت ک３ د الکترونونو ل８５دونه
د ســوديم کلورايد خواص د هغه په جوړوونکو ذرو پورې اړه لري. په ســوديم کلورايد ک３ د ســوديم 
او کلورين ترمن＃ د جاذب３ پياوړې قوۀ شته چ３ دوى ي３ يو له بل سره ډ４ر ！ين， ک７ي دي او دا قوه د 
ايوني اړيک３ په نوم يادوي. دا اړيکه په ！ولو مالگو ک３ شته . که ＇ه هم دا ډول اړيکه يوازې د سوديم 
په يوکتيون او د کلورين په يو انيون پورې اړه نه لري؛ خو د ！ولو ＇نگ تر ＇نگ انيونونو او کتيونونو 
تر من＃ جوړه شــوې او د ذرو نظم ي３ رامن＃ ته ک７ی دی. هريو کتيون د ＇و انيونونو او يو انيون د ＇و 

کتيونونو په واسطه چاپ５ري８ي. الندې شکلونه وگورئ: 
  

د کلورايد ايون

د سوديم ايون

(3 - 8) شکل: د خوړو د مالگ３ په يو کرستال ک３ د ايونونو جوړ＊ت
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پورتن９ شکل را＊يي چ３ د سوديم هر ايون د کلورين د شپ８و ايونونو په واسطه او د کلورين هر ايون 
د سوديم د شپ８و ايونو په واسطه چاپ５ر شوی او د ذرو نظم ي３ رامن＃ ته ک７ی دی. 

د کولمب د قانونو پربنس د يو ډول چارجونو لرونک３ ذرې يو له بل３ ＇خه دفعه او د مخالفو چارجونو 
لرونک３ ذرې يو بل جذبوي. د مخالف عالمه چارج لرونکو ذرو تر من＃ د جذب قوه د يو ډول عالمه 
لرونکو ذرو له دفع قواوو ＇خه زياته ده. په آيوني مرکبونو ک３ د مثبتو او منفي چارجونو شم５ر يو له بل سره 

مساوي دی، نو دا ډول مرکبونه د بر４＋نايي چارج  له کبله خنثی دي.
د أيوني مرکبونو خواص

د ايوني مرکبونو ويل３ شوې ب２ه  يا اوبلن محلول د بر４＋نا هادي دی؛ ＄که په دې مرکبونو ک３ ايونونه 
ازادانه حرکت کولی شــي؛ خو په جامد حالت ک３ دا مرکبونه د بر４＋ــنا هادي نه دي؛ ＄که د مالگ３ 
ايونونــه په جامد حالت ک３ يوازې اهتزازي حرکت لري. که د خوړو د مالگ３ ＇و بلوره په اوبو ک３ 
واچول شــي، د مالگ３ ايونونه د اوبو په ماليکولونو ک３ خپري８ي او ازادانه حرکت کوي؛ د بر４＋ــنا 

بهير تيروي. الندې شکل وگورئ:
 

(3 - 9) شکل د بر４＋نا بهيرد خوړو د مالگ３ په محلول ک３
اضافي معلومات  

ايونونه په مالگو ک３ ＊ه تنظيم او جوړ＊ت لري.  
په کرستلونو ک３ د ايونونو جوړيدل پر له پس３ دي او هر ايون د خپل چارج د مخالفو ايونونو په 
واسطه چاپ５ر شوی چ３ نظم ي３ رامن％ته ک７ی او اړيک３ ي３ جوړې ک７ې دي. چارج لرونکي 
دايونونو تنظيمي جوړ＊ــت په کرســتلي شــبکه ک３ د انيونونو او کتيونونو د نســبي جسامت د 
ترتيب پيروي کوي او دا ترتيب د کرستالونو په ！ولو برخو ک３ تکراري８ي . هغه جوړ＊ت چ３ د 
جوړوونکو ذرو د را！وليدو په اغ５ز )کتيونونه او انيونونه( يو جسم له درې بعدي ب３２ سره رامن＃ 

ته کوي، د بلوري شبک３ په نوم يادي８ي، (3 - 8) شکل وگورئ.
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د کرستالي شبکو جوړيدل د انرژي له ازاديدلو سره يو＄اى دی.
 د کرستالي شبک３ انرژي د هغه کميت له انرژي ＇خه عبارت ده چ３ له مثبت او منفي گازي ايونونو 

＇خه د يو بل３ کرستلى مادې د جوړيدو په وخت ک３ له هغو ＇خه آزادي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول:
 

mol/kJ ＊يي: الندې جدول د ＄ينو موادو د کرستالي شبکو انرژي په
(3 - 1) جدول د القلي فلزونو د هاليدونو د کرستلونو د شبکو انرژي

كتيونونه

F Cl Br I آيونونه

 +Li1036853807757

 +Na923787747704

 +K821715682649

 +Rb785689660630

 +Cr740659631604

چارج لرونکو مرکبونود شبک３ د انرژي پرتله  3+ او  2+ ،  1+     (3 - 2) جدول د

 F 2O

 `+Na9232481

 +2Mg29573791

 +3Al549215916

كتيون

انيون

 mol/kJ5.787)s(NaCl)g(Cl)g(Na +++
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   فعاليت

)1 او 2( جدول ته ＄ير شئ:  
الف- ستاســ３ په نظر الندې کوم３ پايل３ د کرســتالي شــبک３ د انرژي په اړه ســم３ دي؟ او 

ول３؟
1 - هر ＇ومره چ３ کتيونونه کوچني وي، د هغوى د کرستالي شبک３ انرژي ډ４ره ده.

2 - هر ＇ومره چ３ د انيون چارج لوى وي. د شبک３ انرژي کمه ده.
3 - هر ＇ومره چ３ د انيونونو شعاع لويه وي، د شبک３ انرژي زياته ده.

4 - د شــبک３ انرژي د کتيونونو له چارج ســره مســتقيمه او د هغوى له شــعاع سره معکوسه 
اړيکه لري .

ب- ووائي چ３ الندې کومو ايوني مرکبونو د شبک３ انرژي زياته ده ؟ 
 MgOCaO  

ج- أيا کيدى شي چ３ دشبک３ د انرژي او د ايوني مرکبونو د ويل３ کيدو درج３ ترمن＃  اړيکه 
پام ک３ ونيول شي؟

＇رنگه چ３ د أيوني مرکبونو د ذرو تر من＃ د جذب قوه زياته ده، نو د هغوى خواص سره ورته 
دي؛ د ب５لگ３ په ډول: د هغوى د ويل３ کيدو او ايشيد درج３ سره ورته دي.

الندې جدول وگورئ:
(3 - 3) جدول: د ويل３ کيدو او ايشيدو د درج３ ورته والی

C0    أيوني مرکب  C0 د ويل３ کيدو ！کي  د ايشيدو ！کي 

 NaCl8011413

 RbCl7151390

 KF8581505

 KBr7341435

  (CovalentBond)٣-٣-٢: اشتراکي اړيکه
ــت اړيکو تيوري: ايوني اړيکه د ک５مياوي اړيکــو يواز４ن９ ب２ه نه ده. په ماليکولونو ک３  د کووالن
په ماليکول ک３ خاصه اړيکه شته چ３ په دې اړه   2Cl ب５الب５ل３ اړيک３ شته دي؛ د بيل／３ په ډول: د
ليويــس وړانديز ک７ی دی: د کلورين هر اتوم خپل د بانديني قشــر يو الکترون په خپلو من％ونو ک３ 
پــه گــ６ه ږدي. د اوربيتالونو د ننوتلو په غرض د کلورين لــه اتومونو ＇خه هر يو د امکان تر حده يو 

يا



71

بــل ســره نژدې کي８ي او د گ６و الکترونونو جوړه د کووالنــ اړيکه جوړوي. دا الکترونونه يوازې يو 
ي３ مخالف لوری لري. الندې شکل وگورئ :  )(Spin اوربيتال نيسي چ３

 

(3 - 10) شکل: د کلورين په ماليکول ک３ د ک５مياوي اړيکو د وړاندې کولو الر
د والنســي اړيکو په ميتود ک３ اتومي اوربيتالونو ســره ننو＄ي او جوړه الکترونونو سره يو＄اى کي８ي؛ 
نوموړي ماليکول توصيف شــوي د والنســي اړيکــو د ميتود په نوم يادي８ي. هر اتــوم خپل کرکتر په 
ماليکــول ک３ ســاتي؛ خو د اتومونو د بانديني قشــرونو يو يا ＇و الکترونونه لــه اتومونو ＇خه هر يو د 

اوربيتالونو د ننوتلو لپاره د بل اتوم په بانديني قشر ک３ نفوذ کوي.
د الکترونــي وري％３ کثافت د الکترونونو د رقمونو په واســطه د يــو مکعب د اتومي اوږدوالی واحد 
)د بور له نظره، د اتومي اوږدوالي واحد د هايدروجن د اتوم د لوم７ي اوربيتال له شــعاع ســره مساوي 

دی( ترالسه کوي.

     پام وک７ئ
کووالنس په لغت ک３ د گ６ والنس معنا لري او د اړيک３ هغه ډول ته اشاره ده چ３ اتومونه په ک３  
يو له بل والنســي قشــر ＇خه يا په ！اکلي ډول يو له بل د والنسي قشر له الکترونونو ＇خه په گ６ه 
گ＂ه اخلي. هغه اړيکه چ３ د والنسي قشر الکترونونه په ک３ په شريکه ک５＋ودل شي، د اشتراکي 

اړيک３ په نوم يادي８ي.

کووالنس اړيکه ＇رنگه جوړي８ي؟
د دې پو＊تن３ د ＄واب لپاره، د کووالنس ساده اړيکه چ３ د هايدروجن د ماليکول د دوو اتومونو تر 
من＃ شته، ＇７５و د هايدروجن دوه اتومونه يو بل ته نژدې شوي دي. د يو اتوم د الکترون او د بل اتوم د 
هست３ ترمن＃ د جذب قوې قوۀ عمل ک７ى دی. له بله طرفه د هايدروجن د اتومونو د اړوند الکترونو 
ترمن＃ د دفع３ قوه او په همدي ترتيب د اتومونو د هستو ترمن＃ د دفع３ قوه عمل ک７ی چ３ دا قواوې 
په ک３ بايد يوه بله خنثى ک７ي  او له دې المل شي چ３ د هايدروجن اتومونه يو له بل ＇خه ب５ل وي؛ 

خو په ک３ ليدل کي８ي، هايدروجن د ماليکول په ب２ه شته دی. 
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د اړيکــ３ جوړيــدو په وخت ک３ د جاذب３ قوه د دفع３ له قــواوو ＇خه  ډ４ره زياته ده اود هايدروجن 
اتومونه ي３ يو له بل ســره ت７لي او ماليکول ي３ جوړک７ی دی؛ نو د اړيک３ له جوړيدو＇خه  وروســته 

د جاذب３ او دافع３ قواوې دواړه سره مساوي کي８ي : 

             

                  
(3 - 11) شکل: د هايدروجن د ماليکول په جوړيدو ک３ د هايدروجن د اتومونو ترمن＃ دافعه او جاذبه قوه

 
کووالنســي اړيک３ کيدي شــي چى د يو فنر په شکل تصور شي. الندې شکل وگورئ! کله چ３ د  
هايدروجن دوه اتومونه يو له بل ＇خه لرې شي، دهغوى د الکترونونو او هست３ تر من＃ د جاذب３ قوه 
بيا هغوى سره نژدې کوي او لوم７ني حالت ته ي３ گر＄وى؛ خو له بل３ خوا د دافع３ قوه هغوى ب５رته 
يــو لــه بل ＇خه لرې کوي. نو د هايدروجن اتوم د اړيکــو د محور په اوږدوالي ک３ د ＇پو په حالت 
ک３ وي. خو دا ＇پ３ د هغوى هست３ يوه له بل３ ＇خه تل په تعادلي فاصلو ک３ ساتي چ３ دا فاصله 

د اړيک３ د اوږدوالي په نوم ياد ي８ي: 

    

 
 1

2

(3 - 13) شکل: د هايدروجن کلورايد په ماليکول ک３ د لرې کولو او نژدې کولو قوه

1 - د هستو او الکتروني وري％و د نژدې کولو قوه د هستو تر من＃ فضا ک３
2 - د دوو هستو دفع３ )لرې کولو( قوه

     د گلول３ او ميل３ مودل

  (3 - 12) شکل فنري اړيکه
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   د کووالنټ شعاع
د اتومونو د هستو تر من＃ وا！ن چ３ د کووالنسي اړيکو په واسطه ت７ل شوی، د هغو اتومونو د والنسي 
شــعاعو له مجموع３ ســره مساوي دی. د کووالن شعاع د کووالنت د تشکيلوونکو اتومونو د شعاع 
 مجموعه ده. د کلورين او هايدروجن د کووالنت شــعاع مجموعه د هايدروجن کلورايد د کووالن

اړيکو له وا！ن سره مساوي ده:
٣-٢-٢: د ک５مياوي اړيکو اوږدوالی:

د اتومونو د هســتو تر من＃ وا！ن چ３ يو له بل ســره ت７لی دی، د اړيکو اوږد والی دی. د ب５الب５لو مرکبونو د 
برخه د يو نانو متر ده. د مرکب په ماليکول ک３ د   

10
1 ً عنصرونو د اتومونو تر من＃ د اړيکو اوږدوالی عموما

دوو اتومونو تر من＃ د اړيکو د شم５ر زياتوالی د اړيکو اوږدوالی کم او کوچنى کي８ي.
پــه ماليکولونو ک３ د نايتروجــن د اتومونو د اړيکو اوږدوالی په ترتيب   NNNNNN = ,,

CCCCCC په  = ,, nm147.0,nm124.0,nm110.0 دی او د اړيکــو اوږدوالی به ســره
ترتيب سره 0.120nm ، 0.134 nm ، 0.154nmدی.

د اړيک３ اږدوالی له انرژي سره معکوس تناسب لري.
چی د هايدروجن اتومونه له تعادلي وا！ن ＇خه په لرې وا！ن ک３ د جاذب３ د قوې شتون له کبله، ميل 
لري چ３ سره نژدې شي؛ خو له تعادلي قوې ＇خه په ډ４ره ل８ فاصله د دفع３ قوه زياته شوې ده او ميل 

لري چ３ تعادلي حالت ته وروگر＄ي.
دوه وصل شــوي اتومونه يو له بل ســره دايمي د نوسان په حال ک３ دي؛ خو د انرژي د ل８ې سطح３ د 

لرلو له کبله کووالنسي اړيکه جوړوي.
له دې ＇خه پايله اخ５ستل کي８ي چ３ د هايدروجن وصل شوي اتومونه د جال اتومونو په نسبت ！ينگ 
او کلــک دي. يــا په بل عبارت، دهايدروجن ماليکول له اتومي هايدروجن ＇خه د انرژي په ＊ــکته 
ســطح３ ک３ دي؛ نــو کله چ３ د دوو اتومونو ترمن＃ اړيکه جوړي８ي، انــرژي ازادي８ي. الندې جدول د 
کووالنســي اړيکو اوږدوالی او انرژي ＊ــي３ چ３ د اړيک３ د پرې کيدو او د اتومونو د رامن＃ ته  کيدو 

لپاره په هماغه کچه انرژي ضروري ده چ３ د هغه په جوړيدو ک３ ازاده شوې ده.
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(3 - 14) جدول: د کووالنسي اړيک３ اوږدوالی او انرژي

اوږدوالی اړيکه 
)pm(

انرژي 
 mol/kJ

اوږدوالی  اړيکه 
)pm(

انرژي
  mol/kJ

 H-H75436 I-H161298

 C-H109412 Cl-C177338

 Cl-H127432 Br-H194276

 Br-H142366 Cl-Cl199243

 O-C143360 Br-Br229193

 C-C154348 I-I266151

قطبي اشتراکي ، غير قطبي اشتراکي اړيکي او الکترونيگاتيويتي
)(  اړيکو تشــکيل کوونکــو اوربيتالونو الکتروني  BondingS د دوو يو شــان اتومونو تر من＃ د
په ماليکول   2H کثافت په نسبي متناظر ډول د دې دوو اتومونو په من＃ ک３ شته، د ب５لگ３ په ډول د   

شکل ک３ ليدل کي８ي:  )314( ک３ چ３ په
 

(3 - 14) شکل: د هايدروجن د ماليکول د الکتروني کثافت ب２ه
که چ５رې د دې اړيک３ لرونکي اتومونه د ب５الب５لو عنصرونو وي، اړيک３ ي３ قطبي دي او الکترونونو 
په ماليکول ک３ د   HF له دې اتومونو ＇خه د يوه اتوم لوري ته انحراف ک７ی دی؛ د ب５لگ３ په ډول: د
الکتروني وري％３ کثافت د اړيکو په ساحه ک３ د فلورين اتوم ته نژدې دهايدروجن د اتوم په نسبت 
دی چــ３ د هايدروجــن له اتوم ＇خه د فلورين اتوم ته نژدې دی؛ ＄که د فلورين الکترونيگاتيويتي 
ده(، نو د هايدروجن او   1.2 د فلورين 4 او د هايدروجن  EN وړتيــا له هايدروجن ＇خه ډ４ــره ده ) 
فلورين تر من＃ اړيکه قطبي ده، د منفي چارجونو د ثقل مرکز د هست３ د مثبتو چارجونو د ثقل په 

 0.1nmA1 =°
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مرکز باندې ن＋تی نه دی. د مرکبونو زيات ماليکولونه قطبي دي چ３ د اشتراکي او ايوني اړيکو ترمن＃  
د جال کيدو سرحد ！اکل کيداي  نه شي .

         

(3 - 15) شکل د کووالن او واندروالس اړيکو شعاع
طول له  cor nm017,0  د د کووالن شــعاع  cor : nm12,0  2H واندروالــس شــعاع  2H د  vr الف-

سره مساوي ده.  )2( nm
 
2:104.0,1.0 Clnmrnmr cov == ماليکول:    2Cl ب- د

دی.  nm141.0 په ماليکول ک３: د اړيک３ اوږدوالی  HCl ج- د

   زيات پوه شئ
＇خه ل８ وي، د دې   5.0 کــه چ５ــرې د دوو اتومونو ترمنــ＃ الکترونيگاتيويتي توپير صفر او يــا له
＇خه تر يو پورې اړيکه   5.0 ده او له  )( BondPolarNon دوواتومونــو ترمن＃ اړيکه غير قطبي
 I قطبــي ده، همدارن／ه که چ５ري  د عنصرونو د دوو اتومونو ترمن＃ د الکترونيگاتيويتي توپير له

 7.1 ايوني ده او که له  %50 قطبي او  %50 ً پورې وي، د هغوی ترمن＃ اړيکه تقريبا  7.1 ＇خه تر
په پام ک３ ونيسو، د   )(CsF ＇خه لوړه وي، اړيکه ايوني ده؛ د ب５لگ３ په ډول: که سيزيم فلورايد

 3.3 ده، نو د دوی ترمن＃ الکترونيگاتيويتي توپير  0.4 او د فلورين  7.0 سيزيم الکترونيگاتيويتي
دی. له دې کبله د دې اړيک３ خواص له ايوني اړيک３ سره ډ４ر سمون لري.

＄ان وآزمايئ   
ده. د دوی الکترونيگاتيويتي    8.1 او د سليکان الکترونيگاتيويتي  5.3 د اکسيجن الکترونيگاتيويتي
دی. د سليکان او اکسيجن د اړيک３ ډول په سليکان ډای اکسايد ک３ د منطقي د ليلونو   7.1 توپير

پر بنس رو＊انه ک７ئ.

covr2  د دوو اتومونو د هستو ترمن＃ د فاصله چ３ يو بل ک３ ننوتي وي.

vdwr2  د دوو هم نوع ماليکولونو ترمن＃ د فاصله چ３ يو د بل سره په تماس ک３ وي.
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    پام وک７ئ:
＇خه   4,0 که په ＄ينو مواردو ک３ د دوو عنصرونو د اتومونو ترمن＃ د الکترونيگاتيويتي توپير له
اړيکه په عضوي ک５ميا ک３ يوه مهمه   HC ل８ وي، غير قطبي －２ل ک８５ي، د ب５لگ３ په ډول: د

اړيکه ده چ３ غير قطبي －２ل ک８５ي.

  (Coordination Bond)  ٣-٣-٣: د کواردينيشن اړيکه 
د کواردينيشن اړيکه د کووالنت د اړيک３ يوډول ده چ３ د－６و الکترونونو جوړې په ک３ يوازې ديو 
اتوم له خوا له ！ولو هغو اتومونو ＇خه چ３ په دې اړيکو ک３ برخه لري، د بل اتوم په واک کي ورکول 

 )(Acceptor په ب２ه او بل د اخ５ستونکي  )(Donar ک８５ي له دې اتومونو ＇خه يو اتوم د ورکوونکي
په نوم هم   )( AcceptorDonar په ب２ه ＄ان ＊ــکاره کوي چ３ دا ډول اړيکه د دونار – اکسپتور
عنصرونو اتومونه په خپل بانديني قشر ک３ يوه جوړه أزاد الکترونونه   )(Donar ياد８４ي. د ورکوونکو

لر ي:

اکســپتور په خپل بانديني قشــر ک３ يو تش اوربيتال لري، د انتقالي فلزونو کتيونونه کولی شــي، د 
اکســپتور په تو－ه عمل وک７ي. د اوبو په ماليکول ک３ د اکســيجن اتوم دوه جوړې ازاد الکترونونه 
لــري. دا اتــوم خپلــه ازاده جوړه الکترونونه د هغوى د اوکتيت د بشــپ７يدو لپــاره د الکتروني خال 
اوربيتال   S الکتروني خال لري او د هغه د  +H لرونکــو ذرو په واک ک３ ورکوي؛ د ب５لگ３ پــه ډول:
تش دی چ３ دا تش اوربيتال د اکســيجن د جوړه ازادو الکترنونو په واســطه ډک او په پايله ک３ د 
د کواردنيــ اړيک３ په پايله ک３   )( 3

+OH کواردنيت اشــتراکي اړيکه جوړ８４ي؛ نو ويلی شــو چ３
چارج په ！ول ايون ک３ و４شل کي８ي. په همدې ترتيب، اوبه د فلزونو   )( +H السته را＄ي اود پروتون

  +2
62 ])([ OHCu د ايونونو سره کواردينيشن کي８ي، د ب５لگ３ په ډول:  

د ډ４رو مالگو حليدل د کواردنيت  اړيکو په جوړيدو د فلزونو د ايونونو او اوبو د ماليکولونو په من＃ 
ک３ دي . د کرستلونو د شبکو د ايونونو په من＃ ک３ د اړيکو د پرې ک５دو لپاره انرژي مصرف شوې 
او پــه کرســتلونوک３ د ايونونو د اړيکو د جوړيدو په وخت ک３ انرژي ازاد８４ي. که د کواردنيشــن د 
اړيکو جوړيدو په واسطه، چ３ د فلزونو د اتومونو او اوبو په من＃ ک３ شته، انرژي ازاده ش３، نو ممکن 

د حل کيدلو بهيرادامه پيدا ک７ي او د فلزونو ايونونه به Hydration شي.
 ++ + 2

622
2 ])([6 OHCuOHCu  
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  د نايتروجن اتوم خپل يوه جوړه ازاد الکترونونه دالمونيم 
 

H

NH
H

| کــه چيرې د امونيا په ماليکــول ک３   
په ماليکول ک３ ورک７ي، د نايتروجن او المونيم د اتوم ترمن＃ د کواردنيشــن اړيکه   

3AlF اتــوم  ته د
جوړي８ي. دغه وخت د نايتروجن او المونيم الکتروني قشرونه اته، اته الکترونه لري او وروستی قشر 

له الکترونونو ډک والي ＇خه برخمن دی:
 

FHFH
FAlNHHFAlNH

FHFH

+

له تير سمت د دونار ＇خه   )( په واسطه ＊ودل کي８ي او د کواردنيشن اړيکه د تير خط 
د اکسپتور خواته دى.

  فعاليت
الندې شــکل د نو شادر )امونيم کلورايد( ماليکول را＊ي３. د نوموړي ماليکول شکل ته   

په پام ي３ سره په هغه ک３ د اړيکو ډولونه په گروپي ب２ه و！اکئ او ！ول／ي والوته وړاندې ک７ئ.

(3 - 16) شکل: په امونيم کلورايد ک３ د کواردينيشن اړيکه 

پام وک７ئ  
د يوه الکترون لرونکي دوو اوربيتالونو يو په بل ک３ ننوتل د اشــتراکي اړيکي په نوم او د   
دوه الکترون لرونکي اوربيتال يو په بل ک３ ننوتل، په يوه تش اوربيتال ک３ د کواردينيشن اشتراکي 

اړيک３ په نوم او يا د يو طرفه اړيک３ په نوم يادي８ي.

 Cl
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٣-٣-٤: فلزي اړيکه 
د فلزونو د ايونايزيشــن انرژي او الکترونيگاتيويتى ！ي＂ه ده او د هغوی د بانديني قشــر د الکترونونو 

وصليدل )يو＄ای کيدل(  ل８ ＇ه سست دی. 

په ياد ولرئ چ３  
له الکترونونو ＇خه د جوړې شوې الکتروني وري＃ او د فلزونو د مثبتو ايونونو ترمن＃ د جذب 

قوه، دفلزي اړيک３ په نوم يادي８ي.
د مثبتو ايونونو اود تشــکيل شــوې الکتروني وري％３ ترمن＃ د جذب قوه په فلزونو ک３ په هغه کچه 
قوي ده چ３ د هغو د ذرو تراکم ډ４ر ن８دي کيدو المل گر＄ي او د همدې کبله ده چ３ فلزونه کلک 
دي، د ＇＂ــک خوړلــو او پا３１ کيدو وړتيا لري؛ د ب５لگ３ په ډول: د مس، المونيم او له نورو فلزونو 

＇خه د سيم او تختو جوړيدل، په فلزي جسمونو ک３ د فلزي ذرو کلک３ اړيک３ ＊يي.

٣-٣-٥: د ک５مياوي اړيکو فزيکي خواص
د ماليکولونــو د اړيکــو ډولونــه د ماليکولونــو ＇رن／والى ＇رکند وي. د ايشــيدو ！کــى او د ويل３ 
کيدو ！کى په ماليکولونو ک３ د اتومونو له اړيکو ســره مســتقيماً ت７ون لري؛ د ب５لگ３ په ډول: درې 

د ايشيدو او ويل３ کيدلو له پلوه سره پرتله کوو:  NaF او  2,FHF ماليکولونه 
د ايشيدو او ويل３ کيدو د درج３ پرتله کول  NaF او  2,FHF (3 - 4) جدول د درې ماليکولو

ماليکولد ايشيدو درجهد ويلى کيدو درجه

 C218 o C187 o 
2F

 C83 o C20 o+HF

 C995 o C1707 oNaF
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ايونــي ماليکــول دی، د ويل３ کيدو او ايشــيدو ！کى ي３ لوړ دی. په داســ３ حال   NaF３رن／ــه چ＇
يــو قطبي يا نيمه ايوني ماليکول دی، د ايشــيدو او ويلي کيدو درجــه ي３ ډ４ره ！ي＂ه ده.   HF３کــ３ چ
يــو غيــر قطبــي ماليکول دی. د هغــه د ويل３ کيدو او ايشــيدو ！کى لــه دوو مخکنيو   2F همدارن／ه

ماليکولونو ＇خه ＇و＄لي ډ４ر ！ي دی.
د يو ماليکول د ايشيدو او ويل３ کيدو او تفکيک درجه، پرته له دې چ３ د هغو اتومونو د اړيکو ＇رن／والي 

پورې اړه لري، د دويمي اړيکو اود هغوى د ماليکولونو ترمن＃ له قواوو سره هم اړيکه لري.
٣-٣-٦: د ک５مياوي اړيکو هوموليتيکي او هتروليتيکى پرې کيدل

د ک５مياوي اړيکو د پرې ک５دو لپاره په هماغه کچه انرژي ضروري ده چ３ د تشکيل پر وخت ي３ ازاده 
  )(Hemolytic شوې ده. ک５مياوي اړيکه په دوو ميخانيــــــکتيونو پرې کي８ي چــــ３ له هوموليتيکي
پري کيدو ＇خه عبارت دي. په هوموليتيکى پريکيدو ک３ د هر اتوم   )(Hetrolytic اودهتروليتيکى
الکترون چ３ د اړيک３ په جوړ４دو ک３ کارولی دی، ب５رته ي３ اخلي. هر ذره طاق الکترون لري. داس３ 

په نوم يادي８ي:  )(Radical ذرې د راديکال
 HHHH +  

د اړيکــ３ پر４کيدل چ３ پــه هغ３ ک３ د اړيک３ جوړه الکترونونه يــو الکترونيگاتيف اتوم اخلي او د 
ب５الب５لو چارجونو لرونکي ايونونه جوړي８ي، د هتروليتيکي پر４کون په نامه يادي８ي؛ د ب５لگ３ په 

د ماليکول انفکاک:  HCl ډول: د
 + +ClHClH  

نوټ: د اړيک３ هوموليتيکي پر４کيدل د ر１ا، تودوخ３ او يا د رو＊ناي９ په اغ５ز ترسره کي８ي. 
٣-٣-٧: د اړيکو ب３２ 

په عمومي ډول اړيکه دوه شکله لري :
ــگما اړيکه: ک５مياوي اړيک３ د اوربيتالونو د ننوتلواو پو＊ــ（ پر بنس جوړي８ي. که چ５رې  ١- د س
د الکتروني وري％و پو＊（ دهغ３ ليک３ په پيل ک３ چ３ د دوو اتومونو هست３ سره ن＋لوي ، وشي؛ يعن３: د 
اړيک３ په نوم يادي８ي. دا   )(S اوربيتالونو ننوتنه مســتقيمه او لوړه وي، اړيکه کلکه ده چ３ د ســگما
 p اوربيتالونو او يا د دوو p او يو s اوربيتالونو د مخامخ ننوتنو او يا د يــو  s اړيکــه کيــدی شــي د دوه

اوربيتالونو دنيغ ډول ننوتنوپه پايله ک３ جوړه شي.  (3 - 17) شکل
هغه ک５مياوي اړيکه چ３ د يوې جوړې الکترونونو د شريکولو پر بنس د دوو اتومونو تر من＃ جوړه 
شوې وي، د يو گون３ اړيک３ په نوم يادي８ي. اوربيتالونه د مستقيمی ننوتلو په پايله ک３ يوازې د سگما   

اړيکه جوړوي.  )(S
( اړيکه:  د ماليکولونو د دوو اتومونو تر من＃ اشــتراکي اړيکه کيدى شــي چ３ دوه   P ــاى ) ٢- د پ
گون３ يا درې گون３ وي. دا ډول اړيکه له يوې جوړې ＇خه د زياتو الکترونونو په واســطه جوړي８ي؛ د 
ب５لگ３ په ډول: د اکسيجن په ماليکول ک３ د اکسيجن د دوو اتومونو تر من＃ دوه گون３ او د نايتروجن 
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په ماليکول ک３ د نايتروجن د دوو اتومونو تر من＃ درې گون３ اړيکه شته.
که چ５رى د اتومي اوربيتالونو ننوتل جانبي وي؛ يعن３ که د P  د اوربيتالونو پو＊（ پر هغه اړخ وي 

په نوم يادي８ي.  P پر  محور باندې په عمودي ب２ه شته، نو جوړه شوې اړيکه د  )(xچ３ د
اوربيتالونو ن５غ پر ن５ــغ يو په بل ک３   Px د نايتروجــن پــه ماليکول کــ３ د نايتروجن د دوو اتومونــو د

 Py اړيکه ي３ جوړ کــ７ې ده. هغه اړيکه چ３ د نايتروجــن دوو اتومونو د  )(S ننوتــي دي، چــ３ د
اوربيتالونــو د ننوتلــو لــه امله جوړي８ي، ＇ن／ه چــ３ د اوربيتالونو ننوتل ＇ن， پــر ＇ن， دي او د 
محور په پورته او＊کته برخو   x پو＊ــ（ دوې ســاحى ي３ رامن％ته ک７ې دي چ３ دا دوې ســاح３ د
دوهمه اړيکه   P P  اړيک３ په نوم يادي８ي. د نايتروجن د ماليکول د ک３ شته. دا جوړه شوې اړيکه د
د اوربيتالونو جانبي ننوتلو ＇خه من＃ ته را＄ي او ＇ن／ه چ３ وويل   Pz د نايتروجــن د دوو اتومونــود
P  اړيک３ په جوړيدو ک３ د اتوم د اوربيتالونو ننوتل اړخ پر اړخ او سســت دي؛ نوله دې امله  شــو، د
اوربيتالونه کولی شي چ３   P د اړيک３ په نسبت نامستحکمه ده. د  )(S اړيکه سســته )ضعيفه( او د
اړيکه او بله د       )(S اړيکه تشــکيل ک７ي. په ＇و گونو اړيکو ک３ يوه د ســگما  )(S اړيکه او هم  P  د
( اړيکــه ده النــدې شــکلونه د ماليکول د اړيکو پــه جوړيدو ک３ د اتــوم د اوربيتالونو ننوتل او   P (

پو＊（ را＊ي３ :

  

(3 - 17) شکل د ها يدروجن، کلورين او هايدروجن کلورايد په ماليکولونو ک３ د اوربيتالونو ننوتل او دهغوى پو＊（.

فعاليت  
د ماليکولي جوړ＊ت له رسمولو وروسته د مرکبونو د اتومونو تر من＃ د اړيکو ډولونه د   

الندې ماليکولونو  په جوړ＊ت ک３ و！اکئ :
 NaCl ج-     42SOH ب-   3KNO الف-

٣-٤-١: هايبريديزيشن(Hybridization)او د اړيکو تر منځ زاويه
کلمــه پــه يوناني ژبه ک３ دوين３ د اختــالط معنا لري؛ لکه هغه   Hybrid : د  )( ionHybridizat  
نسل چ３ له دوو ب５الب５لو نسلونو ＇خه حاصل شوی دی چ３ د امتزاج او يا اختالط مفهوم رسوي. 
دلتــه مقصــد دا دی چ３ د دوو يا ＇ــو ب５الب５لو اتومي اوربيتالو له اختالط ＇خــه دوه او يا ＇و نوي 

هايبريد شوي اوربيتالونه رامن＃ ته ک８５ي.  
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په اوربيتالونو ک３   spdf ,,, د ک５مياوي عنصرونو د اتومونو والنســي الکترونونه کولی شي د
شــته وي چ３ په دې صورت ک３ نوموړي ！ول او ربيتالونه د انرژي له کبله يو شــان ارز＊ــت نه لري 
او د هغــوى اړيک３ هم يو شــان نه دي؛ خو تجربو ＊ــودل３ ده، په هغــو ماليکولونو ک３ چ３ مرکزي 
spdf  ب５الب５ل والنســي اوربيتالونو لري، د اړيکوله کبله يوشــان ارز＊ت لري. دا  ,,, اتوم د
رو＊ــانه ک７ی دی. نوموړوعلماوو داس３ نظر ＇ر－ند ک７ی دی، هغه   Pamling او  Cleysterمطلب
اوربيتالونه چ３ د انرژي له کبله زيات توپير نه لري او په  عين اصلي قشــر او د اتوم په وروســتي قشــر 
(کي８ي او په   ionHybridizat ک３ ＄اى پر＄ای شــوي دي، د لوم７ني تعداد په کچه هايبريديزيشــن )
خپل لوم７ني شــم５ر ســره سم هايبريد شوي اوربيتالونه  جوړوي چ３ د انرژي په عين سطح ک３ دي. 
الکتروني وري％３ ي３ يوشان جوړ＊ت لري. دا اوربيتالونه د اړيک３ د جوړيدو په خوا راکش کي８ي او 

دهغوی ننوتل په يو بل ک３ لوړدي چ３ دلته  د اړيکو د جوړيدو زمينه برابري８ي.  
د اتومي اوربيتالونو د هايبريديزيشن په بهير ک３ ل８ ＇ه انرژي مصرف شوې؛ نو ددې اوربيتالونو پاي＋ت 

به ل８وي؛ خو د اړيکو د جوړيدو په وخت ک３ انرژي له السه ورکوي  او اړوند ثبات پيدا کوي.
اوربيتال ســره مزدوج شــوي دي او د  p s اوربيتال او يو د هايبريد: په دې ډول هايبريد ک３ يو د  SP د

 o180 )(  ي３ جوړک７ي دي چ３ د اړيکو والنسي زاويه ي３ hybridsp هايبريد شوي اوربيتالونه  sp
عنصرونو په هلوجنيدي مرکبونو ک３   BeZnCdHg ,, هايبريد بيلگه کولی شــو د  sp درج３ ده. د
هايبريد   SP د  BeZnCdHg ,, وړاندې ک７و: د تجرب３ پايل３ ＊ــکاره کوي چ３ په هلوجنيدونو ک３

 
2
1 p  هر يو برخه s او hybridsp  کــ３ د او د هغوى مرکبونه خطي هندســي جوړ＊ــت لري. په

ده:
 

هايبريد  SP (3 - 18) شکل د

ــن: په دې ډول هايبريد ک３ يو د  S اوربيتال او دوه د P  اوربيتالونه ســره گ６ يا  هايبريديزيش  2SP د
درې هايبريد شــوي اوربيتالونه ي３ جوړک７ي دي. دا اوربيتالونه   2SP يو＄اى شــوي او په پايله ک３ ي３ د
s  برخه 2SP  هايبريد په هراوربيتال ک３ د  درج３ زاويو يو له بل سره شته. د  120 په يوه سطح ک３ په  

    ده.
3
2  P     او د 

3
1
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هايبريد  2SP (3 - 19) شکل د

په   3BF هايبريد لري. د  2SP د کاربن اتومونه د ايتيلين په کورن９ ک３ په غير مشــبوع هايدروکاربنونو
هايبريد لري:  2SP ماليکول ک３ بورون د

 

  3BF هايبريد په   2SP (3 - 20) د

هايبريديزيشن: دا ډول هايبريديزيشن په مشبوع هايدروکاربنونو ک３ د کاربن اتومونه لري.   3SP د
پــه دې ډول چــ３ يو S  اوربيتال له درې P اوربيتالونو ســره   د انــرژۍ د جذب په پايله ک３ يو＄ای 
3SP  ＇لور هايبريد شوي اوربيتالونه ي３ جوړ ک７ي دي چ３ ＇لورمخيزو رآسونو ته توجه  شوي او د  
او نورو ماليکولونو   44 ,CHCF درج３ ده او دا هايبريديزيشــن په    5.109 او د هغــوى تر من＃ زاويه

ده.  
4
3 p   برخه    او د 

4
1 هايبريد ک３ د s  برخه   3SP ک３ ليدلی شئ. په 
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نيم  هايبريديزيشــن ک３  په 

ډک شــوي اوربيتالونه او يا 

اوربيتالونه  پوره ډک شوي 

ماليکول  لري چــ３  برخه 

اوربيتال جوړوي؛ د ب５لگ３ 

په ډول: د نايتروجن په اتوم 

اوربيتالونه د يو   P2 کــ３ د

دوو  پــه    S2 او الکتــرون 

الکترونونــو پــه لرلو برخه 

اخلي:

نه  هايبريديزيشــن ک３  پــه 

يوازې د s او p اوربيتالونه 

برخه اخلــي؛ خو د d  او  

f اوربيتالونــه هــم برخــه 

اخ５ستلی شــي، په الندې 

جدول ک３ د ماليکولونو او ايونونو ب５الب５ل شــکلونه ليدل ک８５ي چ３ له خالصو اوربيتالونو او هايبريد 

شوو اوربيتالونو＇خه جوړ شوي دي: 

هايبريد  3SP (3 - 21) شکل د
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     اضافي معلومات

(3 - 5) جدول د ماليکولونو او ايونونو فضايي جوړ＊ت

بيلگه
د ماليکول هندسي 

شکل
دماليکول 

فارمولشکل
 Lاړيکه يي

  NLنا اړيکه يي

هيبريدي 
جوړ＊ت

دکورديناسيون 
انديس

دA   په مخ د 
الکترونونو د جوړو 

شم５ر
خطي خطي

خطي

په صفحه ک３ 
واقع مثلث

منظمه 
＇لور 
وجهي

دوه هرمي 
منظم 
مثلث

منظمه اته 
وجهي

لپاره

لپاره

متساواالضالع 
مثلث

د v  په 
شکل

دT   په 
شکل

د   په شکل

＇لور وجهي

مثلث هرم

مثلثي دوه هرمي

نامنظمه 
＇لور وجهي

اته وجهي

د مربع په 
قاعده هرم

په سطح 
ک３ مربع
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     فعاليت  
د مرکبونو ماليکولي جوړ＊ت ته په پام سره او د هغوى د رسمولو  پر بنست، د اوبو په ماليکول 
ک３ د اکسيجن هايبريديزيشن او د کاربن د اتومونو هايبريديزيشن  د 1 - 4  پورې د کاربن  شم５ر 

ک３ و！اکئ.  
2

123
3

4 CHCCHCH == په

د در４م ＇پرکي لن６يز
(په نوم يادي８ي.   BondChemical  په يو ماليکول ک３ د اتومونو د جاذب３ قوه د ک５مياوي اړيک３)
 والنــس د عنصرونو د اتومونو هغــه ＄ان／７تيا ده چ３ ＄ين３ ！اکلي اتومونه په ک５مياوي تعاملونو ک３ 
＄ــای پر＄ای او يا ب３ ＄ايه کوي. په بــل عبارت، د ک５مياوي عنصرونو د اتومونو د يو ＄ای ک５دو قوه 

په ک５مياوي تعاملونو ک３ د عنصرونو د اتوم د والنس په نوم يادي８ي. 
 ديوې ک５مياوي اړيک３ انرژي له هغ３ اندازې انرژي هغه کچه ده چ３ د ماليکول په جوړيدو ک３ له 

دوو اتومونو ＇خه جال کي８ي.
 د اتــوم په واســطه د الکتروني جوړو د الکتروني وري％ــ３ د کش کولو وړتيا د الکترونيگاتيويتي په 

باندې ＊ودل  کي８ي.  EN نوم يادوي چ３ په
 د ماليکولونو د اړيکو ډولونه، د ماليکولونو ＇رن／والی ！اکي . د ايشــيدو او ويل３ کيدو ！کي ن５غ په 

ن５غه په ماليکولونو ک３ د اتومونو له اړيکو سره اړه لري.
  په هوموليتيکي پريکون ک３ هر اتوم خپل الکترون چ３ د اړيک３ په تشکيل ک３ ي３ برخه درلودله، ب５رته 

په نوم يادي８ي.  )(Radical اخلي او هره ذره طاق الکترون لري چ３ داس３ ذرې د راديکال
  که د الکتروني وري％３ پو＊ــ（ د هغه ليک )خط( په اوږدوالي وشــي چ３ د دوو اتومونو هســت３ 
ســره ن＋ــلوي؛ يع３ د اوربيتالونو ننو تل ن５غ پر ن５غه او اعظمي وي نو اړيکه ي３ کلکه ده  چ３ د سگما

اړيک３ په  نامه يادي８ي.   )(S
د اوربيتالونو د الکتروني وري％و   P   کــه د اتومــي اوربيتالونو  ننو تل ＇ن， پر ＇ن， وي؛ يعنــ３ د
د اړيک３   P د محور له پاسه عمودي وي، دا جوړه شوې اړيکه د پاى  X پو＊（ ＇ن， پر ＇ن， او د

په نوم يادي８ي.
(: د دوو يا ＇و ب５الب５لو اتومي اوربيتالونو اختالط دى چ３ دوه   ionHybridizat   هايبريديزيشــن)

او يا ＇و نوي هايبريدي اوربيتالونه رامن％ته کوي.
  ايوني اړيکه: ايوني اړيکه د ک５مياوي اړيک３ يو ډول دی چ３ د مخالف العالمه چارج لرونکو ذرو 
تر من＃ د الکتروستاتيکي قوې د جذب په پايله ک３ جوړي８ي. د دوو اتومونو تر من＃ اړيکه هغه وخت 
او يا د هغى   )7.1( برقي يا الکترووالن ده چ３ د دې دوو اتومونو تر من＃ ي３ د الکترونيگاتيويتي توپير

＇خه لوړ وي. ايوني مرکبونه او يا الکترووالن مرکبونه له ايونونو ＇خه تشکيل شوي دي.
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＇خه ل８ وي، تر من＃   5.0   کــه د دوو اتومونــو په من＃ ک３ د الکترونيگاتيويتي توپير صفــر او يا له
＇خه تر يو پورې اړيکــه قطبي ده که د   5.0 ده او له  )( BondPolarNon اړيکــه يــ３ غير قطبــي
پورې وي، د دوی اړيکه تقريباً  7.1 عنصرونــو د اتومونو تر من＃ د الکترونيگاتيوتي توپير له 1 ＇خه

＇خه لوړ وي، اړيکه ايوني ده.  7.1 ايوني ده او که له  %50 قطبي او  %50

د در４م ＇پرکي تمرين
1 - ک５مياوي اړيک３ د اتومونو د کومو فکتورونو پر بنس جوړي８ي؟

ب- والنسي قوه الف- د واندروالس قوه   
د- يو هم نه.  ج- د دنننيو الکترونونه   

2 - په يو ماليکول ک３ د اتومونو د جذب قوه د .................. په نوم يادي８ي.
د- سمبول ج- الکترونيگاتيويتي  ب- اړيکه  الف- والنس  

3 - د اړيک３ د جوړيدو په وخت ک３ انرژي................ کي８ي.
د- اړيکه انرژي ته اړتيا نه لري. ج- تشکيل  ب- ازاده   الف- جذب 

4 - د s  د يو  اوربيتال او د p دوه اوربيتالونو له اختالط ＇خه کوم هايبريد جوړي８ي ؟
 2SdP 2SP  د-   ج-  SP ب-     3SP الف-

5 - د اړيک３ پرې کيدو پر وخت په هوموليتيکي شکل ک３ کوم３ ذرې تشکيلي８ي؟
د- الف او ب دواړه ج- راديکال  ب- انيون  الف- کتيون 
وي ، اړيکه.... ده.  4.1 6 - که د دوو اتومونو تر من＃ د الکترونيگاتيويتي توپير

د- غير قطبي ج- اشتراکي  50%    ب- ايوني  قطبي ،  %50 الف-
7 - کــه د الکترونونو شــريک３ جوړې يوازې د يو اتوم له خــوا، چ３ په اړيکه ک３ برخه اخلي،ورک７ 

شوې وي، دا اړيکه د ............... په نوم يادي８ي.
ب- يو طرفه اشتراکي  الف- کواردينيشن    

د- ！ول سم دي    ج- کواردينيت کووالن
د اوربيتالونو د الکتروني وري％و   P 8 - کــه د اتومــي اوربيتالونو ننوتل ＇ن， پر ＇نک وي، يعنــ３
پو＊ــ（ اړخ پر اړخ او د X د محور له پاســه عمودي وي، دا جوړه شوې اړيکه د......... اړيک３ 

په نوم يادي８ي.
د- دوگوني او يا ＇لورگون３ ج- يوه گون３  ب- پاى   الف- سگما 

9 - کــه د دوو اتومونــو تر من＃ د الکترونيگاتيويتي توپير صفر او يا له 0.5＇خه ډ４ر ل８  وي، د دوو 
اتومونو تر من＃ اړيکه .................... ده.

د- الف او ب ج- ايوني    BondPolarNon الف- غير قطبي       ب-
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10 - د ک５مياوي اړيکو زاويه له دوو خطو د پريک５دلو من％ن９ زاويه ده چ３ د مرکزي اتوم له هست３ 
سره له دوو نورو وصل شويو هستو ＇خه --- رسم کي８ي .

الف- دوه اتومه  ب- مرکزي اتوم  ج- د اتومونو په من＃ ک３  د- د دوو ايونونو په من＃ ک３
11 - د ک５مياوي اړيکو تيوري کوم عالم وړاندې ک７ه؟

ب- سودي او فاينس    )(Liwes او ليويس  )(Kocell الف- کوسيل
د- هايزنبرگ او ايواننکه ج- نيو！ن او فارادې     

تشريحي پو＊تن３
1 - د اړيکــو جوړيــدل دتودوخــ３ توليدوونکــى او يا جذبوونکــى بهيردی. پــه دې اړه معلومات 

ورک７ئ. 
2 - په يوه اشترکي اړيکه ک３ کوم عوامل د دوو هستو د نژدې ک５دو المل ک８５ي؟

3 - دوه غير فلزي عنصرونه ايوني اړيکه ول３ نشي جوړولی ؟ په دې اړه معلومات وړاندې ک７ئ. 
4 - د اوکتيــت قاعــدې ته په پام ســره، لــه الندې عنصرونو ＇خــه د جوړوشــوو  مرکبونو فورمول 

وليکئ. 
ب- دهايدروجن او فاسفورس الف- دهايدروجن او سلفر  

ج- دسلفر او فلورين 
5 - د دوهم پيريود عنصرونه له ＇لورو ＇خه زيات３ اړيک３ ول３ نه شي جوړولی؟

6 - د سگما او پاى د اړيکو تر من＃ توپير رو＊انه ک７ئ.
7 - له الندې مرکبونو ＇خه کوم يو په اوبو ک３ زيات حل ک８５ي؟

 2MgF او يا    2MgCl ب-  2BaF او يا     2MgF الف-
8 - په الندې مرکبونو ＇خه کوم يو اړيکه ډ４ره قطبي ده ؟ له منونکو دليلونو سره معلومات وړاندې 

ک７ئ.
 NMg FSi   د-   ClP    ج-    IHg    ب-   الف-  

9 - الندې تعامل وگورئ:
 [ ] [ ]6252 SbFFHSbFHF ++ +    

الف- په تعامل کوونکو موادو او د تعامل په محصول ک３ هايبريد پيدا ک７ئ.
ک３ د فلورين هايبريد رو＊انه ک７ئ.  [ ]+FH 2 ب-په

10 - د کواردينيشن اړيکه رو＊انه ک７ئ.
هايبريد له يو مثال سره رو＊انه ک７ئ.  2SP 11 - د

په ب２ه شته، المل ک３ ＇ه دی؟  62ClAl 12 - المونيم کلورايد په گازي حالت ک３ د
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＇لورم ＇پـــرکى

         د ماليکولونو جوړ＊ت او د هغوى قطبيت
پوهيــ８ئ چــ３ ماليکولونه ＇رنگه جوړ４ــ８ي؟ د عنصرونو د اتومونو لــه اتحاد ＇خه د هغوى 
د والنســي قوې پربنســ کومــ３ ذرې جوړي８ي؟ ول３ اتومونه کولی شــي چــ３ ماليکولونه 
جوړک７ي؟ والنســي الکترونونه ＇ه شــى دي؟ اتومونه او د هغوى تشــک５ل شوي ماليکولونه 
د انرژي له کبله يو له بل ＇خه توپير لري که نه؟ د ماليکولونو هندســي شــکلونه او جوړ＊ت 
＇رنگه کولی شــو چ３ رو＊ــانه ي３ کــ７و؟ ＇ه وخت ماليکولونه قطبــي دي او د کومو موادو 
و پو＊تنو  ماليکولونه قطبي ک５دی شــي؟ د دې ＇پرکي له مطالع３ ســره کولی شــو چ３ پورتن
ته ＄واب ووايو او د ماليکولونو د جوړ４دو او د هغوى د هندســي شــکل او جوړ＊ــت په اړه 
کافي معلومات ترالســه ک７و او د ماليکولونو د جوړوونکو عواملو ＇رنگوالي باندې د هغه له 

جوړونکو اتومونو ＇خه پوه شي.  
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٤- ١: د ماليکولونو د مرکزي اتوم والنسي قشر
＇ه فکر کوئ چ３ په ماليکولونو ک３ مرکزي اتومونه ＇ه ډول اتومونه دي؟

پــه ماليکولونــو ک３ مرکزي اتومونه له هغه اتومونه ＇خه عبارت دي چ３ د مرکبونو په ماليکول ک３ د 
اکسيديشن ډ４ر لوړ نمبر او والنس لري. دا  اتومونه کولی شي ايوني، اشتراکي او يا يو طرفه اشتراکي 
د نــورو عنصرونــو له اتومونو ســره اړيک３ جوړې ک７ي. ددې ډول اړيکو جوړ４دل د والنســي قشــر  
جوړ＊ت، يعن３ د دې عنصرونو اتومونو پورې اړه لري چ３ په هغوى ک３ والنسي الکترونونه شته. په 
ماليکولونو ک３ د اتومونو تر من＃ اړيکه ک５دی شي ايوني اويا اشتراک３ وي. د ايوني اړيک３ په جوړيدو 
ک３ د مخالف العالمه چارج لرونکو ايونونو تر من＃ د جذب الکتروســتاتيکي قوه شــته او د بر４＋ــنا 
هغه ساحه چ３ ايونونه ي３ جوړوي، کروى تناظر لري؛ نو له دې کبله ايوني اړيکه پرته له لوري ＇خه 
ده. کله چ３ اتومونه يو له بل ســره نژدې شــي، د هغوى د اتومونو اوربيتالونه يو پربل ک３ دننه کي８ي او 
ماليکول اوربيتال جوړوي. که د اړيکو د جوړه الکترونونو ماليکولي اوربيتال انرژيکي سطح ولري، 
پــه دې صــورت ک３ د کووالنت اړيکه جوړيــ８ي. د هوند د قاعدې پربنســ، د دې دووالکترونونو 
ســپينونه حتماً مخالف الجهته دي. هر＇ومره چ３ د اتومونــو د اوربيتالونوننوتل ن５غ په ن５غه او کلک 
وي، په هماغه کچه د هغه د ماليکول اوربيتالونو ＄انگ７تيا وي او خصوصيات لوړ دي. د دوو اتومونو 
تــر من＃ هغه وخت اړيکه کلکه ده چ３ د اتومي اوربيتالونو ننوتنه ن５غه او داتومي اوربيتالونو پو＊ــ（ 
لوړ وي. دغه وخت د کووالنت اړيکو فضا يي ســمت پيدا کول لوړ دي. د کووالن اړيکو لرونکو 
او  3BCl ماليکولونو شکل د هغو د جوړوونکو اتومونو د اړيکو تر من＃ زاوي３ په واسطه ！اکل ک８５ي.

ماليکولونه ب５الب５ل ماليکولي ساختماني شکلونه لري.   3NH

ماليکول خطي او دهغه ډاى پول مومن له صفر ســره   2BeCl ＇ــه المــل دی چ３ د بيريليــم کلورايد
2SnCl  ماليکول مسطح زاويوي ماليکولي جوړ＊ت لري او  سمون لري؟ په داس３ حال ک３ چ３ د 
3BCl  مركب ＇لور اتومه په يوه  دهغــه ډاى پــول مومن د صفر خالف دی. کوم المل به وي چ３ 
ســطح کــ３ وي او په همدې ترتيب د نايتروجن اتوم په امونيا کــ３ د هرم په رآس او هايدروجن درې 

اتومه د هرم په کنجونو ک３ وي. الندې شکلونه وگورئ: 
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 4)
- 1) شکل: د بيريليم کلورايد، بورون کلورايد او امونيا د مرکبونو ماليکولي ب３２

 

 

Sn

Cl Cl

 
ClnSCl
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فعاليت  
د ماليکول فضايي شکل وليکئ او بيا الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ.  3SO لوم７ی د  

1 - ＇و الکتروني جوړو د سلفر اتوم احاطه ک７يدى؟
2 - د اړيکو فضايي تنظيم رسم ک７ئ.

سژويک او پاولي په 1940م کال  ک３ د ساده اول８ ＇ه دقيقو ماليکولونو د هندسي جوړ＊ت تيوري 
پيشــنهاد ک７ه. دا تيوري د والنســي جوړه الکترونونو د دفع３ د تيوري په شــان ＊کاره شوه. د همدې 
تيوري طرح کوونکو پوهانو دســاده ماليکولونواو ايونونو هندســي جوړ＊ــت و＇７５ه چ３ ب５ل／３ ي３
دي. نوموړو علماوو پيدا ک７ل چ３ د مرکزي اتومونو په چاپيريال ک３   4CH او  233 ,, BeClBClNH
د ازادو الکتروني جوړو شــتون د مرکبونو په ماليکولونو ک３ د مخامخ شويوالکتروني جوړو د دفع３ 
المل شــوی او دهغوى تر من＃ د دفع３ الکتروســتاتيک３ قوه شته دي. دي قواوو ماليکولي اوربيتالونه 
تر يو ！اکل３ حد پورې يو له بل ＇خه لرې ک７ي دي او د مرکزي اتوم هر جوړه شــوي ازاد الکترونونه 
خپل اوربيتال په ماليکول ک３ نيسي او دا الکترونونه هم نورجوړه الکترونونه له ＄انه ＇خه لرې کوي 

 +
4NH ماليکول او  4CH او په عمومي ډول د ماليکولونو په جوړ＊ــت کــ３ خپله اغ５ز ＇رگندوي. د

ايون فضايي شکلونه په الندې ډول دي:

(4 - 2 ) شکل: د امونيم د ايون او د ميتان د ماليکول د فضايي جوړ＊ت رسم
 

فعاليت  
په ماليکــول ک３ د اړيکــو د جوړ４دو لپاره   4XeF 1 - د زينــون اتــوم ＇ــو الکترونونه د  
کاروي؟ او ＇و جوړې الکترونونه د زينون د اتوم د پاســه په نوموړي ماليکول ک３ شــته دي؟  د   

ماليکول به کوم هندسي شکل ولري؟  4XeF
په ماليکولو ک３ د اړيکو ＇رن／والی د شــکل په واســطه توضيح   6XeF او  23, XeFXeF 2 - د

او وليکئ.
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٤- ٢: خطي ماليکولونه ) يوه جوړه الکترونونه(
کوم ماليکولونه د خطي ماليکولونو په نوم يادي８ي؟ خطي ماليکولونه د کوم مفهوم ＊يي؟ د بيريليم 
اصلي گــروپ ک３ ＄ای لري او د هغه   II (د گاز ماليکــول خطي دی. بيريليم په  

2BeCl کلورايــد)
په والنســي قشر ک３ دوه الکترونه شــته چ３ کولی شي دوه د کووالن اړيک３ جوړې ک７ي چ３ په 

ماليکولونو ک３ د اتومونو د خطي تنظيم دوې جوړې الکترونونه يو له بل، جال کوي:
 ClBeCl  

 0.3EN =
43421

5.1
43421

0.3

 
(4 -  3) شکل د بيريليم کلورايد د ماليکول خطي جوړ＊ت

د خطي ماليکولونو نورې ب５لگ３ اســيتلين، کاربن ډاى اکســايد او نور ماليکولونه دي چ３ شکلونه 
ي３ په الندې ډول دي:

                       
 

    (4 - 4) شکل: د ماليکولونو خطي جوړ＊ت

فعاليت  
1 - درې پوکا９１ له هوا ＇خه ډک３ ک７ئ او په خطي شــکل ي３ ســره ک８５دئ. په پورتن９ برخه 
لوم７ۍ او الند４نيو کروي پوقا１و باندې فشــار واچوئ. کروي تنظيم وگورئ او خپل د ســترگو 

ليدلی حال په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
2 - که ＇لورمه پوکا１ه ورزياته  شي، نو د هغوى  نظم به ＇رنگه وي؟

..
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 ٤-٣: مسطح ماليکولونه )د الکترونونو درې جوړې( 
＇ه فکر کوئ؟ د مرکبونو مسطح شکله ماليکولونه هم شته دي؟

په دې ډول ماليکولونو ک３ د الکترونونو درې جوړې په يوه ســطحه ک３ دي او د مثلث رآســونو 
ته متوجه شوي دي.

    پام وک７ئ

کــه د مرکبونو دماليکولونو د مرکزي اتوم پــه چاپ５ريال ک３ درې جوړې الکترونونه ＄ای پر＄ای 
شوي وي؛ نو اړيک３ ي３ په يوه سطح ک３ دي او د هغوى ترمن＃ زاويه )120( درج３ ده او درې 
اتومه د مثلث په رآســونو او د مرکزي اتوم په چاپ５ريال ک３ شــته دی. دا ډول ماليکولي جوړ＊ت 
د ماليکول   3BF د مثلثــی مســتوي په نــوم ياديــ８ي. د دې ډول ماليکولونو ب５لگ３ کيدی شــي د

جوړ＊ت ورک７ی شي. الندې شکلونه وگورئ:
       

(4 - 5 ) شکل: د بورون فلورايد د ماليکول مثلثي جوړ＊ت

(اصلي گروپ ک３ ＄اى لري. دا عنصر   III بــورون هغه عنصر دی چ３ د پريوديک جــدول په در４م)
د درې والنسي الکترونونه لري او درې اشتراک３ اړيکي د نورو عنصرونو له اتومونو سره جوړوي. د
د مرکــب ډاى پــول مومن د صفر خالف دی چ３ د هغــه د ماليکول نه خطي والي باندې   2SnCl

اصلي گروپ ک３   IV داللت کوي. المل ي３ دا دی چ３ قلعي )د قلعي عنصر د پريوديک سيستم په
 ＄ــای لري( له ＇لورو الکترونونو ＇خــه دوه الکترونونه د اړيک３ جوړولو لپاره کارول３ دي. د اړيکو 
 جــوړه شــوي الکترونونــه او جوړه ازاد الکترونونه يو له بل ＇خه لرې شــوي او درې کنجه مســطح 
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جوړ＊ــته ماليکول جوړوي. د الکترونونو د داس３ تنظيم د الکتروني جوړو په من＃ ک３ زاويه لويه او 
د  هغوى په من＃ د دفع３ قوه کوچن９ ده. الندې شکلونه وگورئ:

         

د ايون جوړ＊ت  
3NO ماليکولونو او  2222 ,, CHCHSnClSO = ) 6 – 4(

فعاليت     
د ماليکول هندسي جوړ＊ت رسم ک７ئ او د هغه پر بنس الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ.  

3BrF د
1 - د برومين اتوم ＇و الکترونه په پورتني مرکب ک３ د اړيکو جوړولو لپاره کارولي دي؟

2 - د برومين په اتوم ک３ ＇و جوړې ازاد الکترونونه شته؟
3 - د برومين د اتوم د جوړه الکترونونو ！ول شم５ر به ＇ومره وي؟

4 - په پورتني ماليکول ک３ د اړيکو تنظيم رسم ک７ئ او د دې جوړ＊ت نوم ووايئ.

٤- ٤ : ＇لور سطحي ماليکولونه )＇لور جوړې الکترونونه(
د خطــي او مســطح ماليکولونو پــه هکله معلومات ترالســه ک７ي دي. ＇ه فکر کــوئ چ３ ＇لور 
ســطحي ماليکولونــه به هم شــتون ولري؟ پــه دې ډول ماليکولونــو ک３ مرکزي اتــوم د کوم ډول 

الکتروني جوړ＊ت لري؟ 
په ＇لور وجهي ماليکولونو ک３، ＇لور جوړې الکترونونه ＇لور ســطحي رآســونو ته مخامخ شوي 

دي.
ايون د خپل مرکزي اتوم په چاپ５ريال ک３ ＇لور الکتروني   +

4NH ماليکولونه او د  432 ,, CHNHOH
جوړې لري. الکتروني جوړې يوه له بل３ ＇خه په ازاد شکل يا د ازادو جوړو په ب２ه او يا د الکتروني 

الف
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جوړو په شکل د اړيکو په جوړ４دو ک３ شته دي. د دې جوړو تر من＃ د دفع３ قوه شته ده؛ د دې لپاره 
چ３ دا قوه کمه شــي، د هغوى ماليکولي اوربيتالونه داســ３ تنظمي８ي چ３ د هغوى تر من＃ زاويه لويه 
وي او له مرکزي اتوم ســره ت７ل شــوي اتومونه يو له بل ＇خه لرې ＄اى ولري. د اړيکو جوړوونک３ 
 الکترونــي جــوړې او ازادې الکتروني جوړې د ＇لور ســطحي په رآســونو ک３ مخامخ شــوې دي. 

(4 - 6) شکل وگورئ. 
 +
4NH او  4CH په ！ولو ماليکولونو ک３، اتومونه د ＇لور ســطحي په رآســونو ک３ ＄اى نه نيســي. په

ماليکول د تراي گونال   3NH ايون ک３ د ماليکول او ايون اتومونو ＇لور سطحي جوړه ک７ې ده؛ خو د
په ايون ک３   +

4NH په ماليکول او  4CH پيراميد شکل لري. د اوبو ماليکول زاويوي جوړ＊ت لري. د
！ول３ اړيک３ د اتومونو تر من＃ يو شان دي.

پر کووالنسي اړيکو سر ب５ره د ماليکولونو د اتومونو په من＃ ک３ نورې اړيک３ هم شته چ３ د کواردينيشن 
د اړيکو په نوم يادي８ي. دا اړيکه له کووالنســي اړيکو ســره ＇ه توپير نه لري او يوشــان ارز＊ت لري. 
په هغو ماليکولونو ک３ چ３ د اتومونو تر من＃ ي３ د کواردينيشــن اړيک３ شــته، دا ډول ماليکولونه ＇لور 
درج３ تتراهايدرال   o5.109 ســطحي جوړ＊ت لري او د اتومونو د اړيکو زاويه په دې ماليکولونو ک３
درج３ ده.   o5.104 والنســي زاويه ده. په امونيا ک３ د اړيکو تر من＃ زاويه 107 درج３ او په اوبو ک３
د دې ډول ت５روتنــو د مخنيــوي لپاره د والنســي زاويو  نظريه له انتظار ＇خــه د باندې، علماوو هر يو 
د والنــس د الکتروني جوړو د دفعــ３ تيوري وړاندی   lim)(niho او نايهولم  )(Jillespi ژيليســپى
ک７ه. ＇رنگه چ３ د اتومونو الکتروني ازادې جوړې د اړيک３ د تشک５لوونکو الکتروني جوړو په نسبت 
هست３ ته نژدې دي؛ نو دا الکتروني جوړې په قوي ب２ه د نورو جوړو په واسطه دفع ک８５ي.د الکتروني 

جوړو تر من＃ دفعه له الندې سلسل３ سره سمه بدلي８ي.
ازاده جوړه / ازاده جوره  > داړيک３ جوړه/ ازاده جوړه   >      داړيک３ جوړه/ داړيک３ جوړه

(ک３ د دې   3NH د الکتروني ازادې جوړې او د اړيکو الکتروني جوړو تر من＃ د دفع３ قوه په امونيا)
زاويه له ＇لور   B درج３( لويه او د  5.109 زاويه د ＇لور سطحي زاوي３ په نسبت )  A المل ک８５ي چ３ د

سطحي زاوي３ ＇خه ډ４ره کوچن９ ده. الندې شکلونه وگورئ: 
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ايون ک３ ک５مياوي اړيک３  +
4NH په ماليکولونو او  432 ,, CHNHOH (4 - 7 ) شکل:  د

په ＇لور سطحي ک３ د والنسي الکتروني جوړو ترتيب
درجو په پرتله ډ４رې   5,109 F   زاوي３ د G او له پورتنيو ＇ر－ندونو ســره ســم د اوبو په ماليکول ک３

ده.  o5,104 زاويه  د اړيکو تر من＃  A د لوي３ دي او په اوبو ک３
دی چ３ په الندې   )( lTetrahydra ايونونو د ماليکول جوړ＊ــت هم تتراهايدرال  2

4
2
3 ,SOSO د

شکل ک３ ليدل ک８５ي:

     

د ايونونو جوړ＊ت  2
3SO او  2

4SO (4 - 8  ) شکل:
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فعاليت  
   په الندې مرکبونو ک３ د اړيکو تنظيم له شکلونو سره سم عملي ک７ئ: 

 3SeO ج-    6XeF ب-     2XeF   الف-
اضافي معلومات  

والنسي الکتروني جوړې هم په ک３   )5,6,7( د داس３ ماليکول جوړ＊ت هم ليدل کي８ي چ３ ＇و
شــته. دا ډول جوړ＊ــت هغه ماليکولونه لري چ３ د هغوى مرکزي اتوم د دوهم او در４م لن６ پريود 

له عنصرونو ＇خه دي. په دې هکله  د اوکتيت د پراختيا په اړه خبرې ک８５ي.
مرکب ماليکول له پن％و الکتروني اړيکوجوړشوی دی چ３ تراي گونال پيراميد جوړ＊ت   5PCl د
درج３ ده او په ماليکول کــ３ د کلورين دوه اتومه د   o120 او  o90 لــري. د اړيکو تر من＃ يــ３ زاويه
پيراميد په من％ن９ برخه ک３ ＄اى نيسي او د هغوى نورو درې اتومونو د پيراميد استوايي ＄ای ي３ 

نيولی دی.
ک３ الکتروني جوړه تنظيم شو４ده چ３ )4 - 9) شکل ک３ ي３ گورئ.  4SF همدارن／ه، په

اصلي گروپ ک３ ＄اى لري. د شــپ８ والنسي الکترونونو له ډل３   VI ســلفر هغه عنصر دی چ３ په
＇خــه ＇لــور الکترونونه ي３ د اړيکــو د جوړيدو لپاره کارولي دي او له هغــو ＇خه يوه الکتروني 
جــوړه ازاده پاتــ３ ده چ３ دا ازاده الکتروني جوړه په من％ن９ )ميانه( باندې عمود ＄ای لري او يا دا 
چ３ اســتوايي برخه ي３ نيول３ ده. په اســتوايي برخه ک３ د هغوى ＄اى پر ＄اى ک５دل د ژيليســپي
له تيوري ســره ســمون لري چ３ د ازادو الکترونونو د جوړو   )(Niholm او نايهولم  )(Jillespi

اوربيتال د اړيکو د اوربيتالونو په نسبت هست３ ته ډ４ر نژدې را！ول شوی دی.
o120  درج３ زاويه له دوو اوربيتالو ســره او له دوو نورو ســره د    الکتروني جوړې په دې تنظيم ک３

o90  درجو الندې ＄اى لري.
                              

               

     
والنسي الکتروني جوړې په ＄ينو مرکبونو ک３  BipyramidTrigonal (4 - 9) شکل:



98

                                         

                                 

                         

ماليکولونه د مرکزي اتوم په چاپيريال ک３ اوو اوربيتالونه لري او د اړيکو تنظيم ي３ د پنتاگونال   7IF د
پيراميد په ب２ه دی،  الندې شکل وگورئ:

  

(4 - 11) شکل: د پن％ه کونجي – منشوري جوړ＊ت
 
 

 F
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فعاليت  
الندې شکلونو ته ＄ير شئ او ليکل شوو پو＊تنو ته ＄وابونه ور ک７ئ:

       

(4 - 12) شکل: د پنتافلورو فاسفيت فضايي جوړ＊ت او فورمول

1 - د نوموړي مرکب ماليکولي جوړ＊ت له کوم هندسي جوړ＊ت سره سمون لري؟
2 - په دې مرکب ک３ فاسفورس هايبريد کوم دی؟

3 - د فلورين د اړيکو تر من＃ والنســي زاويه ＇ومره ده ؟ فلورين د اړيکو په جوړ４دو ک３ کوم 
ډول اوربيتالونه کارولي دي؟

٤-٥: د اوبو ماليکولي جوړ＊ت
د اوبو ماليکول غير خطي دي

ډاى پول   HO د اوبــو ماليکــول ډاى پول مومن لري. که چيرې د اوبو ماليکول خطي وای، نو د
مومن به يو له بل سره خنثی او د اوبو د ماليکول ډاي پول مومن به صفر وای او ماليکول به قطبي 
نه وای. د ډاى پول مومن پديده د اتومي اوربيتال په واسطه ！اکل کي８ی چ３ د اړيکو په جوړولو ک３ 
دوه اوربيتالونه کارولي وي، بايد د اوبو   P برخه لري. که چ５رې اکســيجن د اړيکو د جوړ４دو لپاره د
درج３ وي. مطالع３ او علمي ＇７５ن３   o90 پــه ماليکــول ک３ د هغه د اړيکو زاويه له هايدروجن ســره

 3SP درج３ ده. د اوبو په ماليکول ک３ د اکســيجن اتوم د  o5.104 ＊ــيي چ３ نوموړې زاويه عمــًال 
هايبريــد حالــت لري چ３ په هغه ک３ دوې جوړې د اړيکو الکترونونه او دوې جوړې ازاد الکترونونه 

شته. (4 - 13) شکل وگورئ:  
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اوربيتال د اوبو په ماليکول ک３   ionhybridizatSP3 (4 -  13) شکل: د اکسيجن اتوم

د کميتونو تر من＃ توپير داســ３   )5.104( o او د اوبو د والنســي زاوي３  )5.109( o د تترايــدري زاويــ３
رو＊ــانه ک５ــ８ي، چ３ د ازادو الکترونــي جوړو د دفع قوه د اوربيتالونو د اړيکــو د الکتروني جوړو په 

نسبت لويه ده ؛ ＄که خو دا زاوي３ يوه له بل３ ＇خه توپير لري.

لوم７ی فعاليت   
د اړيکو تنظيم او د ماليکولونو جوړ＊ــت په الندې مرکبونو ک３ رو＊ــانه ک７ئ او د ماليکولونو 

هندسي شکل ي３ وليکئ.
 2COCl د-    3ICl ج-   4SeCl ب-   OF2 الف-
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دوهم فعاليت  
الندې شکل وگورئ او الندې پو＊تنو ته ＄واب وړاندې ک７ئ:

 

ک３   SH 2 (4 - 14) شکل: د سلفر او هايدروجن اوربيتالي شکلونه په

1 - په نوموړومرکبونو ک３ د سلفر اتوم کوم هايبريد لري ؟
2 - د نومــوړي مرکــب د اړيکــو زاويه ول３ د اوبو د ماليکول د اړيکو لــه زاوي３ ＇خه ډيره وړه 

ده؟
3 - د نوموي مرکب هندسي جوړ＊ت توضيح ک７ئ.

 ٤-٦  : د امونيا د ماليکول جوړ＊ت 
د اوربيتالونو درې طاقه الکترونه ي３ په کاروړي چ３ په   P2 نايتروجــن د اړيکو د جوړ４دو په غرض د

عمودي سطح３ باندې شتون لري.
درج３ ده اود نايتروجن اتوم   107 ＇ي７نو ＊ــودل３ ده چ３ د امونيا په ماليکول ک３ د اړيکو تر من＃ زاويه
3sp  له ＇لورو اوربيتالونو ＇خه د هغه يو اوربيتــال د ازادو الکتروني  3sp  هايبريــد حالت لــري، د  د 
جوړو په واسطه نيول شويدي ؛ خو د هغه درې نور اوربيتالونه د اړيکو الکتروني جوړو په واسطه ډک 

شويدي.
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(4 - 15) شکل: د امونيا د ماليکول جوړ＊ت

درج３( د تتراهايدريد له حالت   o107 د امونيــا د ماليکول د اړيکو تر من＃ د والنســي زاويــو کچه )
درج３( توپير لري؛ ＄که د ازادو الکتروني جوړو د دفع３ قوه د اړيکو دالکتروني   o5.109 ＇خه )

جوړو د دفع３ قواوې له اوربيتالي دوه گونو جوړو ＇خه  زيات３ دي.(4 - 15 ) شکل وگورئ.

فعاليت :  
پــه مرکب کــ３ د فلورين اتومونو د مرکــزي اتوم )نايتروجن( تــر من＃ کوم ډول   3NF د  
اړيک３ جوړې شــوې دي؟ د هغه ماليکول هندسي جوړ＊ت له امونيا سره سمون لري که نه؟ 

د منطقي دليلونو پر بنس په دې اړه ＇ر－ندون３ وک７ئ.

٤ – ٧ : د ماليکولونو ډولونه )قطبي، غير قطبي او ايوني( 
قطبي ماليکولونه کوم ډول ماليکولونو ته ويل ک８５ي؟ کوم عوامل د مرکبونو د ماليکولونو د قطبيت 

اصطالح ＇ه مفهوم لري؟   )(Polar المل شوي دي؟ د قطب
د مرکبونــو د ماليکولونــو قطبيــت د جوړونکو اتومونو د اړيکو په ＇رن／والــي او د همدې اتومونو 
الکترونيگاتيويتي خاصيت پورې اړه لري. د عنصرونو د اتومونو الکترونيگاتيويتي د قطبي اړيکو د 
جوړ４دو المل په ماليکولونو ک３ کي８ي. کله چ３ د ماليکول يوه برخه ل８＇ه منفي چارج او بله برخه 

ي３ ل８＇ه مثبت چارج واخلي، قطبي ماليکول جوړي８ي.
هر   ),( 22 HCl کله چ３ د عين عنصر دوه اتومونه يوه کووالنسي اړيکه جوړوي؛ د ب５لگ３ په ډول د
اتوم د اړيک３ په جوړولو ک３ يوشان الکتروني سهم لري. د الکتروني وري％３ کثافت د دې اړيک３ 
په دوو اتومونو ک３ يو شــان دی. ＄که الکترونونه د دواړو اتومونو د هســتو په واسطه په مساوي ډول 

ده او ماليکول غير قطبي دی.   )(NonPolar جذب ک８５ي. دا ډول اړيکه غير قطبي
کله چ３ د ب５الب５لو عنصرونو دوه اتومونه يو له بل ســره اړيکه پيدا او ماليکول جوړ ک７ي )د ب５لگ３ 
(؛ ک３ د دواړو هســتو د جاذب３ قوه يو شــان نه ده. يوه هســته له مثبت چارج  سره   HCl په ډول: په
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الکترونونــه ＄انتــه کش کوي چــ３ د الکتروني وري％３ کثافت ور باندې زياتيــ８ي. په پايله ک３ ل８＇ه 
تر الســه کــوي. همدارن／ه، بل اتوم چ３ د هغه الکترونونه کش شــويدي، ل８＇ه  )( منفي چارج
پــه ماليکول ک３ هايدروجــن ل８＇ه مثبت او   HCl اخلــي؛ د ب５لگ３ په ډول، د   )( +D مثبــت چارج

په شکل ليکل کي８ي.  + DD ClH کلورين ل８＇ه منفي لري چ３ د 
هغــه اړيکــه چ３ د هغ３ پــه دواړو ＇ن６و ک３ ل８＇ه مثبــت او منفي چارجونه شــته، د قطبي اړيک３ 
( پــه نــوم ياد يــ８ي او ماليکولونــه د قطبــي اړيکو لرونکــو دوه قطبــي ماليکولونو   BondPolar ( 
ســره ＊ــيي؛ د   L او فاصله په  )(D ( په نوم يادي８ي. مخک３ وويل شــو چ３ ل８＇ه چارج په  Dipole(

    + DD ClH ب５لگ３ په ډول:

 

(4 - 16) شکل: د الکتروني وري％３ کشش او د هايدروجن کلورايد په ماليکول ک３ قطبيت

دی او د کلورين اتوم ل８＇ه   17.0+ )  )argesChParticle د هايدروجــن اتوم چارج ل８＇ه مثبــت 
لري.   17.0 منفي چارج

＊ــودل کي８ي. نو دوه قطبي ډاى پول مومن عبارت له   M په عمومي ډول قطبي ډاى پول مومن په
ل８＇ه چارجونو او د ل８＇ه چارجونو د فاصل３ د ضرب حاصل ته وايي: 

 L= DM يا    lq=M
په ر＊ــتيا چ３ د يو ماليکول ډاى پول مومن د هغه په ماليکول ک３ د چارجونو د کچ３ نه مســاوي 
C106.1esu1081.4e کميت  1910 === والــی دی. دوه مخالف چارجونه چ３ د چارج

په وا！ن يو له بل ＇خه پروت دی، الندې ډاى پول مومن لري:  oA1 لري او د
   cmesu108,4cm10esu1081,4lq 18810 ===µ
 

mC106,1)A(m10C106,1lq 29
o

1019 ===µ

HCl  په  cmesu108,4  يــو ډبــاى ) Debye  ( ) D  تعريف ک７ي دي؛ د ب５لگ３ په ډول: د  18  
دی.  D03.1 دی، د هغه ډاى پول مومن )

 o
A271 ماليکول ک３ د اړيک３ اوږدوالی)
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ماليکــول يــوه اړيکه لــري او دا اړيکه قطبــي ده؛ نوماليکول ي３ يوه قطبــي اړيکه لري. هغه   HCl د
ماليکولونه چ３ سره يوشان دي او له يوې خطي اړيک３ ＇خه زياتی اړيک３ لري، دا اړيک３ د يو او بل 
قطبي عمل خنثى کوي. له دې سره چ３ اړيک３ ي３ قطبي دي؛ خو ماليکول په کلي ب２ه غير قطبی دی 

ورته ماليکولونه وړاندى ک７و.  234 ,, COBClCCl چ３ ب５لگ３ ي３ کولی شو
الندې شکلونه پورتني ماليکولونه ＊يي چ３ دهغوی د خطي اړيکو ډاى پول مومن خنثا شويدي 
او د ماليکول عمومي ډاى پول مومن صفر دی. دا ډاى پول مومن＂ونه په     ＊ودل شويدي 

چ３ د تير لوری د ډاى پول له منفي سر سره مخامخ شوی دی.
          

(4 - 17) شکل: د ايستل شوو اړيکو ډاى پول مومن او ماليکولونه په غير قطبي ډول

ضروري معلومات  
د ماليکــول فضايي شــکل د هغوى په قطبي والي ډ４ره اغ５ــز لري؛ د ب５لگ３ په ډول: د  
اتوم او يا د اتومونو گروپ   X مرکزي اتوم او  M ماليکول په نظر ک３ نيسو چ３ په هغه ک３  

nMX

اتومونه ！ول يو شــان وي )د ب５لگ３ په ډول  X دی چــ３ لــه هغه ســره اړيکه لري. که چ５ــرې د
مرکزي اتوم ازادې الکتروني جوړې لرونک３ نه وي، الســته   M ماليکول( او د  

234 ,, COBClCCl

راغلــی ماليکول غيــر قطبي دی. که مرکزي اتوم ازادې الکترونــي جوړې ولري، په معمولي 
ډول د اړيکو ډاى پولونه ايستل شوي نه وي او ماليکول قطبي وي، له دې سره سره چ３ پورتنى 
مطلب عمومي نه دی، دا پديده د اوبو او امونيا په ماليکولونو ک３ چ３ هغوى دواړه قطبي دي، 

په )4 - 18( شکل ک３ ليدل کي８ي.
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د اړيک３ دوه گونــی قطبيت د اوبو په ماليکول 

ک３ ليدل کي８ي.

د اړيک３ دوه گونی قطبيت د امونيا په ماليکول 

ک３ ليدل کي８ي.

(4 - 18) شکل: د نه ايستل شوو اړيکو ډاى پول او ماليکولونه په قطبي ډول

په ماليکول ک３ د الکتروني وري％３ کثافت د اړيکو په ســاحه ک３ د فلورين   HF د ب５لگــ３ پــه ډول: د
اتــوم تــه ډ４ر نژدې او د هايدروجن له اتوم ＇خه لــرې دی؛ ＄که د فلورين د اتوم الکترونيگاتيويتي د 
هايدروجن د اتوم په نسبت زياته ده. په دې ماليکول ک３ د منفي چارج د ثقل مرکز )چ３ له الکترونونو 

سره اړيکه لري( د مثبت چارج د ثقل له مرکز )چ３ په هست３ پورې ت７لى دی( سره سمون نه لري.

فعاليت :  
فورمولونو ته ＄ير شئ او الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ.  + DD OC او  + DD ClC

1 - پــه پورتينــو فورمولونو ک３ د کاربن او کلورين اړيکه او د کاربن او اکســيجن تر من＃ اړيک３ 
کوم ډول اړيک３ دي.

2 - ماليکولونه ي３ قطبي دي که نه؟ او د اړيکو تر من＃ زاويه ي３ ＇ومره ده؟
د هغوى فضايي جوړ＊ت رسم ک７ئ او له خپلو ！ولگيوالو سره ورباندې بحث وک７ئ.
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               د ＇لورم ＇پرکي لن６يز

*په ماليکولونو ک３ مرکزي اتومونه هغه اتومونو دي چ３ د مرکبونو په ماليکولونو ک３ د اکسيديشــن 
لوړ نمبر يا والنس لري.

* د اړيکو جوړ４دل د والنسي قشر په جوړ＊ت پورې اړه لري؛ يعن３ د عنصرونو د اتومونو باندينيو 
قشرونو ک３ والنسي الکترونونه ＄اى لري.

* کله چ３ اتومونه يو بل ته نژدې ک８５ي، د هغوی اتوم اوربيتالونه ي３ يو بل ته ورننو＄ي چ３ ماليکول 
اوربيتالونه جوړوي. که د اړيکوالکتروني جوړې په هغو ماليکولي اوربيتالونو ک３ ＄ای ونيسي چ３ 

！ي＂ه انرژي ولري، نو د کووالن اړيکه جوړوي.
*خطــي  ماليکولونه: پــه ماليکولونو ک３ د اتومونــو خطي تنظيم د الکترونــي دوو جوړو اعظمى 

جالوالى تآمينوي.
* مســطح ماليکولونه: کــه د مرکبونو د ماليکولو په مرکزي اتوم کــ３ درې جوړې الکترونونه وي؛ 
درج３ ده چ３ د مثلث په رآسونو ک３   o120 اړيک３ په يوه سطحه ک３ دي او د هغوى تر من＃ زاويه   

درې اتومه د مرکزي اتوم په چاپيريال ک３ شته دي.
* په ＇لور وجه３ ماليکولونو ک３ د الکترونونو ＇لور جوړې ＇لور سطحي رآسونو ته لوری موندلی 

دی. 
د اړيکو   HO * د اوبــو ماليکــول ډاى پول مومن لري. که د اوبــو ماليکول خطي ب２ه لرلي، نو 
ډاى پول مومن به يو بل خنثی ک７ی وای. د اوبو د ماليکول ډاى پول مومن به صفر  او ماليکول 
بــه قطبــي نه وای. د ډاى پول مومن پديــده د اتوم د هغو اوربيتالونو په واســطه ！اکل ک８５ي چ３ د 

اړيکو په جوړ４دو ک３ برخه لري.
درج３ ده او نايتروجن د  107 * ＇７５نو ＊ودل３ ده چ３ د امونيا په ماليکول ک３ د اړيکو ترمن＃ زاويه
د ＇لورو اوربيتالو له ډل３ ＇خه يو اوربيتال د ازادو الکترونونو   3SP هايبريد حالت لرې چ３ د  3SP
د جوړې  په واسطه نيول شوی دی؛ خو د هغه درې نور اوربيتالونه ي３ د اړيکو د الکترونونو د جوړو 

په واسطه نيول شوی دی.
* هغه اړيکه چ３ په دواړو خواوو ک３ ي３ ＇ه نا ＇ه مثبت او منفي چارجونه شــته، د قطبي اړيک３
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پــه نوم يادي８ي او هغه ماليکولونه چ３ قطبي اړيک３ لري، د دوه قطبي، ماليکولونو   )( BondPolar
( په نوم يادي８ي.  )Dipole

* د دوه قطبي ډاى پول مومنت قسمي چارج او يو له بل ＇خه د هغوی وا！ن د دوی د ضرب حاصل 
 lq=M دی:

                                                
 د ＇لورم ＇پرکي پو＊تن３

＇لور ＄وابه پو＊تن３

1 - د مرکبونو په ماليکولونو ک３ مرکزي اتومونه هغه اتومونه دي چ３ ......... لري.

ب- د اکسيديشن لوی مثبت نمبر الف- د اکسيديشن منفي نمبر   
د- ه５＆ يو ج- د اکسيديشن لوى منفي نمبر   

2 - د اړيکو جوړ＊ت د اتوم په کوم جوړ＊ت پورې اړه لري؟

الف- هسته    ب- باندينه الکتروني قشر      ج- ！ول قشرونه    د- ！ول ＄وابونه سم دي.
3 - که د اړيکو الکتروني جوړې د اوربيتالونود  ماليکولونو د ！ي＂３ انرژي په لرلو سره ＄ای ونيسي، 

نو ................ جوړوي.
د- د کواردينيشن اړيکه. ج- ايوني اړيکه   ب- کووالنت  الف- عنصر 

4 - په ＇لور وجهي ماليکولونو ک３ ................... ＇لور ســطحي راسونوته لورى ورکول شوی 
دی.

ب- دوې الکتروني جوړې الف- ＇لور الکتروني جوړې  
د- يوه الکتروني جوړه ج- درې الکتروني جوړې  

5 - کلــه چــ３ اتومونــه يو له بل ســره نــژدې ک８５ي، اتومــي اوربيتالونه يــ３ يو په بل کــ３ ننوزي او 
................. تشکيلوي.

ب- غير عضوي مرکبونه الف- ايوني مرکبونه  
د- ماليکولي اوربيتال ج- اتومي اوربيتال  
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6 - الندې کوم يو شکل قطبي اړيک３ را＊يي؟

  + DD OC ب-    + DD ClC الف-  
د- ه５＆ يو ج- الف او ب د واړه  

7 - يو دباى)D( )Debye( ................. دی.

     cmesu10 28 ب-  -     cmesu108,4 18 الف-
د- هي＆ يو   cmesu2010 ج-  

8 - د ډاى پول مومن پديده د ................... په واسطه ！اکل ک８５ي چ３ د اړيک３ په جوړ４دو 

ک３ برخه لري.
ب- د جاذبه قواوو  الف- د دافعه قوې  

د- ماليکولي جوړ＊ت ج- اتومي اوربيتال  
9 - هغــه اړيکه چ３ په دواړو خوا وو ک３ قســمي مثبت او منفــي چارجونه لري، د ........... په 

نوم يادي８ي.
 BondPolar ب- الف- قطبي اړيکه  

د- ه５＆ يو ج- الف او ب دواړه  
د مرکب ماليکول د اړيکو دپن％و الکتروني جوړو په لرلو د .............. جوړ＊ت   5PCl 10 - د

لري.
ج- تتراهايدرال       د- تراي گونال پيراميد ب- خطي  الف- مسطح 

11 - د امونيــا پــه ماليکول ک３ د اړيکو تر من＃ زاويه له .................. درج３ ده او د نايتروجن 

اتوم..................... هايبريد حالت لري.
 3SP او    107 ب-     2SP او   120 الف-
  P او   90 د-         SP 180   او ج- 
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تشريحي پو＊تن３

1 - د هغه اتومونو ماليکولي فورمول وليکئ چ３ الندې هندسي جوړ＊ت يي تشک５ل ک７ی دی.

ب- مثلثي مسطح  الف- خطي    
د- اته مخيز ج- ＇لور وجهي   

2 - د الندې مطلبونو له پاره کوم المل شته؟

الف- دوه ب５الب５ل مرکبونه له يو شان ماليکولي فورمول سره.
ک３ دی.  3NH 3BF  او ب- د اتومونو فضايي موقعيت په  

زاويﾢ د اوبو له ماليکول ＇خه ول３ لويه ده؟  3NH ج- د
3 - د اړيکو طبيعت او د هغوی فضايي موقعيت په الندې مرکبونو ک３ وليکئ.

 
3NO ج-     HCN ب-   2CO الف-

4 - د الندې مرکبونو هندسي ماليکولي جوړ＊ت و＊ايئ.

 2NO ج-      6PCl ب-    2
3CO الف-  

5 - د ماليکولونو ډولونه ＇ر－ند ک７ئ.
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پن％م ＇پرکى 

   د ماليکولونو ترمنځ قواوې
د ک５مياوي مرکبونو د ماليکولونو په هکله مو په ت５رو لوستونو ک３ معلومات تر السه ک７يدي. 
پوهي８ئ چ３ د مرکبونو د ماليکولونو ترمن＃ کوم３ قواوې شــته چ３ هغوى ي３ يو له بل ســره 
يــو ＄اى ک７ي دي؟ د واندر والس قوه ＇ه شــى ده؟ هايدروجني اړيکه ＇ه ډول اړيکه ده؟ 
د قطبي ماليکولونو ترمن＃ ＇ه ډول اړيک３ شــته دي؟ که مرکبونه مايع حالت لري، د هغوى 
د ماليکولونــو ترمن＃ کوم ډول قوه شــته ده؟ او دا قــوه د هغوى په فزيکي خواصو باندې ＇ه 

اغ５ز لري؟
د دې ＇پرکــى معلومات، پورتنيو پو＊ــتنو ته  د منلــو وړ＄وابونه ورکوي او هم د ماليکولونو 

اړيک３ او ＄ان／７تياوي د ساختماني او فزيکي خواصو له کبله رو＊انه کوي.
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٥-١: د ک５مياوي اړيکو ترمنځ او د ماليکولونو ترمنځ د قوې توپيرونه
اتومونه د ايوني اړيکو او يا کووالنسي اړيکو پر بنس سره ت７ل ک８５ي او د ک５مياوي مرکبونو ماليکولونه 
تشــکيلوي. د ايونــي اړيکو لرونکي زياتــره مرکبونه په اوبو کــ３ حلي８ي او د هغــوى محلولونه ازاد 
الکترونونه لري چ３ الکتروليز کي８ي. د کووالنســي مرکبونوماليکولونه ډ４ر زيات په اوبو ک３ نه حل 
کي８ي او که چ５رې حل هم شي د ماليکولونو په ب２ه له لوي３ کتلى ＇خه جالکي８ي، چ３ په محلول ک３ 
دهغــوی ماليکولونه ليدل کي８ي . ډ４ر زيــات د کووالن مرکبونه په عضوي محللونو؛ لکه: پروپانون 

او کاربن تتراکلورايد ک３ حلي８ي.
د ک５ميــاوي اړيکــو په ＇پرکي ک３ مو ولوســتل چــ３ اتومونه د ک５ميــاوي مرکبونــو د ماليکولونو په 
جوړ＊ــت ک３ ايوني، کووالنســي او يا دکواردينيشــن اړيک３ جوړې  ک７ي دي چ３ پردې بنســ د 
مرکبونــو ماليکولونه د خواصو له کبله  ســره تــو پيرلري؛ ＄که د اتومونو اړيکو پــه ب５الب５لو مرکبونو 
ک３ له ب５الب５لو جوړ＊ــتونو او خواصو ســره ماليکولونه او له ب５الب５لو شکلونو سره جسمونه جوړک７ي 
دي. په دې ډول جســمونو ک３ ماليکونه د يوې قوې په واســطه ســره يو ＄اى او هغه جســمونه چ３ 
ب５الب５لــو حالتونو لري، جوړوي. د ک５مياوي اړيکــو ترمن＃ عمدۀ توپيرونه او د ماليکولونو ترمن＃ قوه 
په الندې ډول ＇ر－ندولی شو: ک５مياوي اړيک３ د والنسي الکترونونو په بنس جوړي８ي او دا اړيک３ 
د اتومونو ترمن＃ کيداي شــي، ايوني وي. ماليکولونه په ايوني اوقطبي شــکل شــته دي او د جذب د 
قواوو په بنســ له ماليکولونو لوی کرســتالي جسمونه جوړي８ي. که چ５ري دماليکولونو د اتومونو په 
من＃ ک３ اړيکه کووالنســي وي، دا ډول ماليکولونه د ډاى پول ډاى پول مومن، واندروالس قوې او 
هايدروجني اړيکو په واسطه سره يو ＄اى او مکرو ماليکولي )لوی ماليکولی( جسمونه او يا مايکرو 

ماليکولي )کوچنی ماليکولی( جسمونه جوړوي.

الندې ټن ته پام وک７ئ  
پــه ک５ميــاوي اړيکو کــ３ د اتومونو والنســي الکترونونه برخه اخلــي؛ ماليکولونــه ايونونه او يا 
راديکالونه جوړوي. خو ماليکولونه د ب５الب５لو قواوو پر بنســ يو ＄اى شــوي او لوي جســمونه  

ي３ جوړ ک７ي دي، دا قواوې الندې مطالعه کي８ي.

٥-٢: د ماليکولونو ترمنځ د جذب د قواوو ډولونه 
پــه ＇لــورم ＇پرکي ک３ د کووالنــ اړيکو لرونکــو ماليکولونو د جذب قوې په اړه بحث وشــو. د 
ماليکولونــو ترمنــ＃ د جــذب د قواوو ب５الب５ل ډولونه شــته دی چ３ دا قواوې النــدې مطالعه کوو. د 
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اتومونــو او ماليکولونــو ترمن＃ د متقابل عمل ب５الب５ل شــکلونه ليدل کي８ي چ３ د هغوى د اړيکو د 
تــ７او المل ک５ــ８ي چ３ هغه د ډاى پول- ډاى پول  متقابل عمــل، د واندروالس قوه او هايدروجني 

اړيک３ دي. 
 ٥-٢-١: د ډاى پول – ډاى پول متقابل عمل

په جامدو جســمونو ک３ د قطبي ماليکولونو د منظمو جوړ＊ــتونو د رامن＃ ته ک５دو په موخه متقابل 
عمل تر ســره کي８ي او دماليکولونو ترمن＃ د ډاى پول ډاى پول متقابل عمل هغه وخت ليدل کي８ي 
چــ３ ماليکولونــه يو له بل ســره نژدي شــي. دا ماليکولونه مثبت او منفي قســمي چارجونه اخلي 
چ３ يو بل جذب او جامد جســمونه جوړوي.  قطبي کرســتلونه په قطبي محللونو ک３ ＊ه حلي８ي. 
 ﾢپه کرســتالي شــبکه ک３ د اړيکو د جال کولو لپاره د اړتيا وړ انرژي د هغ３ کچ３ انرژي په واســط
برابريــ８ي، چــ３ دا انرژي د حل کيدونکــ３ مادې د قطبي ماليکولونــو او د قطبي حل کوونکي د 

ماليکولونو ترمن＃ د متقابل عمل په پايله ک３ ازاد８４ي.
 

      ( 5 - 1) شکل د حليدلو بهير 

د کرستالي شبک３ د ماتيدو لپاره ضروري انرژي
(E  nSolvatatio )  SolutionESolveE =   

پــه نــوم ياديــ８ي. که چيــرې حل کوونکــی اوبــه وي، نو د  Solvation دا ډول متقابــل عمــل د
په نوم يادي８ي.  Hydration

 +
 +

 + +
 +

 +

 +

 

 
 

  

 
 

1 - په کرستال ک３ پوالر ماليکولونه 
2 - د حل کيدونک３ مادې پوالر ماليکول

3 - د محلل پوالر ماليکول

1

2

3
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فعاليت  
الندې شکلونو ته ＄ير شئ او د هغوى اړوند پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:  

1 - کوم مواد دا شکلونه لري؟ د دې ډول موادو سيت د ＊وونکو په مرسته برابر ک７ئ.
2 - د دافع３ او جاذب３ قواوې په نوموړوشکلونو ک３ و－ورئ اود هغوی المل رو＊انه ک７ئ.

       

٥-٢-٢: د واندر والس او لندن قواوې
د ماليکولونــو نــژدې کيدلو لپاره د موادو د مايع يا جامد حالتونو د رامن＃ ته کولو لپاره د هغوی ترمن＃ 
کال ک３ واندروالس دې پايل３ ته   )1873( د جــذب قواوې عمل کوي. د گازونو د خواصو مطالع３ په
ورساوه چ３ غير ايوني او غير کووالنسي خواصو ته په پام د ماليکولونو ترمن＃ د جذب او دفع３ قوه 
شــته چ３ له دې قواوو ＇خه ب５ال ب５ل مفهومونه تر الســه کولی شــو. خو په عمومي ډول دا قواوې د 

واندروالس د قوې بنس جوړوي . 
 د غير قطبي ماليکولونو ترمن＃ د جاذب３ قوه شــته ده. د لندن له تيوري ســره سم دا قواوې د ماليکولونو پر  
شــيبه يز )لحظوي( پوالريزيشــن پورې اړه لري چ３ د جذب قواوې د ثابت متقابل عمل المل ک８５ي. د 
واندروالس قواوو شکلونو د قطبي ماليکولونو ترمن＃ د ډاى پول - ډاى پول متقابل عمل دی. د غير قطبي 
ماليکولونو ترمن＃ د جذب قواوې هم شته. حتی د نجيبو گازونو د اتومونوتر من＃ هم ډ４ره ضعيفه دجذب 

قوه  ليدل کي８ي چ３ په ！اکلي ډول هغوى کوالی شي مايع حالت ＄انته غوره کولی شي.
د غيــر قطبي ماليکولونو ترمن＃ د واندروالس ＄ان／７ې قوه عمل کوي چ３ هغه د Dispersion د 
م کال ک３ د فزيک پوه   )1930( قــوۀ او يــا د لندن )London( قوه ده. د دې قواوو د من％ته راتگ په 

لندن د تيوري په واسطه په الندې ډول رو＊انه شوې ده:
د يو او بل تر ＇نک د دوو غير قطبي ماليکولونو ＄اى پر ＄اى ک５دل －ورو: ＇رنگه چ３ دا ماليکولونه 
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غيــر قطبي دي،د الکتروني وري％ي کثافت د دوی ترمن＃ په متناظر ډول دی؛ خوپه ！اکلي لحظوي  
مومن ک３ د الکترونو و４ش په ماليکولونو ک３ ＊ايي غير متناظر وي؛د ب５لگ３ په ډول: په يوه شيبه 
ک３ دا ډول ماليکولونه ډای پول مومنت ＊ــکاره کوي . ＇رنگه چ３ په )5 – 2 ( شــکل ک３ ليدل 
کي８ې  دا ډول لحظوي ډاى پول مومنت د دوو ماليکولونو ترمن＆ هغه وخت رامن％ته ک８５ي چ３ ديو 
B  ( په واسطه جذب شي؛ دغه وخت  ( دالکتروني وري％３ کثافت د ن８دې ماليکول )  A ماليکول )
دا دواړه ماليکولونه ډاى پولي مومن تر السه کوي چ３ ماليکولونه يو بل جذبوي. ＇رنگه چ３ دا 

الکترونونه ډ４ر چ＂ک حرکت کوي. دا جذب په يوه شيبه ک３ تر سره کي８ي. 
  

(5 - 2) شکل: د شيبه يي ډايپولونو ترمن＃ جذب

1 - د ！اکلي مومن الکتروني وري＃ کي０ لوري ته ＄اى په ＄اى شوې.
2 - د الکتروني وري＃ جذب را＊يي چ３ کي０ خواته حرکت کوي.

3 - د لحظوي ډاى پول لوري.
4 - د قياس شوي ډاى پول لوری.

همدارنگه، د  A ماليکول وروســتى ډاى پول مومن ک５دى شــي مخالف لوري ته ول８５ل شــي او 
نوي قياس شــوي ډاى پول مومن＂ونه د Bپه ماليکول ک３ داس３ ＄اى په ＄اى کي８ي چ３ ماليکولونه 
ســره جذب شــي او خپله ډاى پول مومن په يوه شيبه ک３ وليدل شي؛خو د هغوى مجموعي تاثير 

متقابل عمل لري چ３ هغه د دايمي عمل کوونکي د جذب قواوې دي.
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فعاليت  
الندې شکلونه وگورئ او پو＊تنو ته گروپي ＄واب ورک７ئ.

1 - که د لندن قوه د ډاى پول مومن په واسطه رامن＃ ته شي، نو هغه عامل چ３ د دې ډاى پول 
مومن رامن％ته ک５دو المل ک８５ي، کوم دی؟ 

2 - دا ډای پول د مادې د کومو خواصو له رامن＃ ته کيدو سره درک ک５دلی شي؟
3 - له الف  او ب شــکل ســره سم د ماليکولونو او د A  او  B د اتومونو ترمن＃ کوم  مناسبات 

ليدل ک８５ي؟ په گروپي شکل معلومات ورک７ئ.
 

)5 - 3) شکل: د دوو ماليکولونو او دوو اتومونو ترمن＃ د لحظوي دوو قطبونو د رامن％ته ک５دو ＇رنگوالي
 

د لندن د قواوو په قوت باندې اغيزناکه عوامل
＇رنگه چ３ د لندن قوه د ډاى پول مومن د رامن％ته ک５دو په پايله ک３ رامن＃ ته ک８５ي او هرهغه عامل 

چ３ په ماليکولونو ک３ د الکتروني وري％３ گ６وډي او دا ډاى پول زياتوي، عامل ي３ دا دی:
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الف- د ماليکولونو حجم
په ماليکولونو ک３ د الکترونونو د شم５ر په زياتوالی او د هر اتوم په چاپ５ريال ک３ د الکتروني قشرونو 
د شم５ر زياتوالی او يا په يوه ماليکول ک３ د اتومونو زياتوالی د ماليکولو دحجم او الکتروني وري３％ 
زياتوالــي المــل ک８５ي. هر ＇ومره چ３ د الکتروني وري％３ کچه زياته اوله هســت３ ＇خه لرې وي، 
د الکترونونــو گــ６وډي زياته او د لندن قوه هم رامن＃ ته ک５ــ８ي. د لندن د قوې د قوت په زياتوالي د 
ماليکولونو د حجم په زياتوالي ک５دی شي چ３ د ماليکولونو د ويل３ ک５دو او ايشيدو د ！کو د پرتله 

کولو پر بنس الندې فعاليت له －راف سره سم وموندل شي:

فعاليت  
         الندې گراف ته ＄ير شئ او پو＊تنو ته ＄واب وړک７ئ.

1 - د کومو هلوجنو د ماليکولونو د ايش５دو ！کى لوړدی؟ المل ي３ رو＊انه ک７ئ.
2 - د هلوجــن د کــوم عنصــر د ماليکولونو د ويلــ３ ک５دو ！کی لوړ دی؟ المــل ي３ ＇ر－ند  

ک７ئ.
 

(5 - 4) شکل: د هلوجنونو د ايشيدو ！کى د گراف پرتله

ب- د ماليکول کتله
ماليکولونه، درې واړه غير قطبــي دي. د    )(3

1T او تريشــيم  )(2
1 D ،  ديتريــم   )(1

1H د عــادي هايدروجــن
هايدروجن په  دې درې واړو ايزوتوپونو ک３ د ماليکول حجم او په ماليکولونو ک３ د اړيکو اوږدوالى 
يوشــان دی؛ خو د درې واړو کتل３ يوه له بل３ ＇خه توپ５رلري. نو له دې امله د هغوى د ايشــيدو او 

د ايشيدو درجۀ

تودوخه

دويلى کيدو درجۀ
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ويلــ３ کيدو ！کي توپير لري. له دې ＇خه پايله  اخيســتل کيــ８ي چ３ د ماليکولونو کتله هم د لندن د 
قواوو په قوت ک３ اغ５ز لري )الندې جدول وگورئ(

(5 - 1) جدول: د هايدروجن د ايزوتوپونو ＄ين３ ＄انگرتياوې

 د ايشيدو ！کی 
) K(

د ويل３ کيدو 
)K(کی！

ماليکولی کتله 
)g(

د اړيک３ اوږدوالی
)pm( 

ماليکولی 
فورمول

فورمول 

20.3913.9572.0074.14 2H )(1
1H

23.6718.734.0374.14 2D D)(2
1

25.0420.626.03 74.14 2T T)(3
1

ج- د ماليکول شکل او د تماس سطح
د ډ４رو تماس لرونکو ســطحو ماليکولونه يو له بل ســره نژدې اود لندن قوه ډ４ره زياته ده. مسطح او خطي 
ماليکولونه د هرمي او ک８و ماليکولونو په پرتله او زن％يري ماليکولونه د منشعبو او ＊اخ لرونکو ماليکولونو په 

پرتله د تماس ډ４رې سطح３ لري؛ له دې امله د لندون قوه زياته ده. الندې جدول وگورئ:
(5 - 2) جدول: د ماليکولونو د شکلونو اغ５ز د لندن پر قوې باندې

 )(0C د ويلي کيدو ！کى دايشيدو ！کى 
 )(0C

ماليکول جوړ＊تيز فورمول
فورمول 

0-138
 3223 CHCHCHCH

 104HC

-12-159 

33

3

CHCHCH

CH 104HC

فعاليت  
په الندې جدول ک３ د ＄ينو سپکو او درنو اوبو فزيکي خواص درک７ل شوي دي. د نوموړو اوبو 

د خواصو توپير پيدا، المل ي３ رو＊انه او په خپلو کتابچو ک３ يادداشت ک７ئ. 
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(5 - 3) جدول: د اوبو د ډولونو خواص

د ايشيدو درجه 
 )(0C

د ويل３ کيدو  
 )(0C درجه

ماليکول M  له )D( ＇خه پورته د ماليکول کتله
فورمول

100018.01511.84 OH 2

101.423.8120.02761.84 OD2

    اضافي معلومات
د لندن قوه نه يوازې په غير قطبي ماليکولونو ک３، بلک３ په قطبي ماليکولونوک３ هم شته او دا 

قوه ＇و ＄له د ډاى پول-  ډاى پول له اغ５زې ＇خه ل８ ده.

 )( ndHydrogenBo ٥-٢-٣: هايدروجني اړيکه  
هايدروجني اړيکه يو ډول ＄ان／７ې ک５مياوي اړيکه ده چ３ د هايدروجن او الکترونيگاتيو عنصرونو
ترمنــ＃ په هغــه وخت جوړي８ي چــ３ د هايدروجن اتــوم له همــدې الکترونيگاتيف   ),,( FON
عنصرونو ســره اړيکه ولري. دا اړيکه د ماليکولونو ترمن＃ هم تشــکيلي８ي. يا دا چ３ د هايدروجن 
د اتومونــو او الکترونيگاتيف عنصرونو د اتومونو ترمنــ＃ په عين ماليکولونو ک３ داخلى ماليکولي 
اړيکــه جوړي８ي. هايدروجن لرونکي مرکبونه چ３ د هغوى په ماليکولي ترکيب ک３ ي３ غير فلزي 
، ت５ر ايستونکي خواصي لري او د ايشيدو ！کى   ),,( ONF الکترونيگاتيف عنصرونه شتون ولري

ي３ لوړ دی.
)٥-٤( جدول: د أ کسيجن، نايتروجن او فلورين د عنصرونو لرونکو د سلسلو د مرکبونو دايشيدو ！کی  

مرکبونهد ايش５دو درجهمرکبونهدايش５دو درجه

 C°19HF C°100 oH2

 C°84HCl C°60 S2H

 C°57HBr C°41 Se2H

 C°53HI C°2 Te2H
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ده او اکسيجن د－روپ د   Co100 د پورتنيو سلسلو په مرکبونو ک３ ليدل کي８ي،د اوبو د ايش５دو درجه
HF  د ايش５دو درجه  نورو عنصرونو دمرکبونو  د ايش５دو درجه ！ي＂ه ده. د مرکبونو په بله سلسله ک３ د
2F  گروپ د نورو عنصرونو دمرکبونو ايش５دو ！کی ＊کته دی. المل ي３ دا دی چ３ د اوبو په  لوړه او د 
په يو ماليکول   HF ماليکولونو ک３ اکســيجن او هايدروجن ترمن＃ متقابل عمل کوي. همدارن／ه، د
د بل ماليکول د فلورين سره اتوم سره متقابل عمل کوي. د ماليکولونو   HF ک３ د هايدروجن اتوم د
 ترمنــ＃ د دې متقابــل عمل له امله، د دې مرکبونو د ايشــ５دو درجه لوړه شــوې ده او مفريت ي３ ！ي
اړيک３ ډ４رې قطبي   FHOHNH ,, دی. د اتومونــو د ډ４رې الکتروني／اتيويتی په پايله ک３ د
دي؛ نــو د هايدروجن اتومونــه ل８＇ه مثبت چارج او د فلورين، اکســيجن او نايتروجن اتومونه ل８＇ه 
منفي چارج اخلي چ３ د کولمب قوه د مخالفو چارجونو ترمن＃ داســ３ عمل کوي، داســ３ چ３ ديو 
ماليکول د هايدروجن اتوم ل８＇ه مثبت چارج لري، د بل ماليکول د الکترونيگاتيف اتوم په واســطه 

کش کي８ي، نوې اړيکه جوړي８ي او ماليکولونه يو له بل سره اړيکه  پيدا کوي.

 

، ب- امونيا، ج- يخ  HF  )5-5 ) شکل: هايدروجني اړيکه الف -
 ٥-٢-٣-١ د هايدروجني اړيک３ ماهيت 

کــه ＇ه هــم  د هايدروجني اړيک３ د ماهيت په اړه يو نظر نشــته؛خو په دې ＄اى ک３ د هغوى ＄ين３ 
＄انگ７تيــاوې  ＇５ــ７و چ３ ب５الب５لى ＄ان／７تياوې د دې قواو په هکلــه وپ５ژنئ. په الندې جدول ک３ د 

هايدروجني اړيکه

آکسيجن
هايدروجن
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ب５الب５لو مرکبونو ＇و ماليکولونه او خواص ي３، چ３ هايدروجني اړيک３ لري، د هغوى ترمن＃ د قواوو 
په ＄انگ７تيا سره په پرتليزه توگه وړاندې شوې دي:
)5-5) جدول: د ＄ينو ماليکولونو فزيکي خواص

دماليکول ترمن＃ ماليکول
اړيکه 

دهايدروجني 
اړيکو اوږدوالي 

Pm

په ماليکول د 
اتومونو د اړيکو 
Pm اوږدوالي

دهايدروجني 
اړيک３ انرژي

د ماليکول 
ډاي پول 

     مومن
 M

داړيک３ ډاي 
   پول مومن

 M

 HF FHF ...120120-19kg/
mol

1.8D1.9D

 OH 2 OHO ...170100-22kg/
mol

1.82D1.5D

 3NH NHN ...22090-17kg/
mol

1.47D1.4D

  د اړيکو د ډاى پول مومن دقواو پرتله  را＊يي چ３ د اړيکو د قطبيت زياتوالی او په هر اتوم باندې د 

ل８＇ه چارجونو زياتوالی د هايدروجني اړيکو وړتيا زياتوي. پردې بنس، کيدی شي چ３ هايدروجني 
اړيکه د ډاى پول- ډاى پول سره ورته د الکتروستاتيکي اهميت لرونک３ ومنل شي. 

په يوه ن５غ خط   )....( YHX د هايدروجنــي اړيکــ３ ＄انگ７تيا له دې امله ده چ３ د در４وو اتومونو
ک３ ＄اى نيول د اړيکو قوت زيات وي او هايدروجني اړيکه لورى مومي. د دې اړيک３ لوری د هغ３  
له کووالنســي اړيک３ ســره ت７او لرې؛ خو ايوني اړيکه دا ＄ان／７تيا نه لــري؛ ＄که د ايونونو ترمن＃ 
قوه په ！ولو لورو ک３ يوشــان ده؛ خو بيا هم هايدروجني اړيکه نه شــو کولی چ３ کووالنسي يا ايوني 
و－２ــو؛ ＄کــه لوم７ی دا چ３ د هايدروجن اتوم د s اوربيتال لري چ３ په لوم７ي والنســي قشــر ک３ 
يو الکترون لري او له يوې کووالنســي اړيک３ ＇خه زياتی اړيک３ نه شــي جوړولی او له بل３ خوا د 
＇خه زياته ده. په پايله ک３، هايدروجني اړيکه   molkj /100 کووالنســي او ايوني اړيک３ انرژي له
له دې سره سره چ３ د ډاى پول- ډاى پول قواوو او ک５مياوي اړيکو سره ورته والى لري؛ خو له ه５＆ 

يوې سره يو شان نه ده.
 ده او له 10 ＇خه تر20 ＄لــو پورې د کووالن  molkj /2921 د هايدروجنــي اړيک３ انــرژي
اړيکــو پــه پرتله کمزورې ده؛ خو ＇و ＄ل３ د واندر والس د قوې په پرتله ډ４ره قوې ده. هايدروجني 
د جوړ４دو المل کي８ي. همدارنگه، په   22 )( OH او  2)(HF اړيکه د ب７اس په حالت ک３ د ډايميرونو

فارميک اسيد ک３ هم ډاى مير په الندې ډول دی:
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هايدروجني اړيکه په)---(   را＊ــيي چ３ هايدروجني اړيکه د عين３ ماليکول په دننه ک３ جوړي８ي؛ 
-د گروپ او د کاربونيل د گروپ   OH د ب５لگ３ په ډول: د هايدروکســي بنزالديهايد په ماليکول ک３ د

ترمن＃ هايدروجني اړيکه شته: 
     

او

    

له دې امله، د اورتوهايدروکســي بنزالديهايد د ايشــ５دو درجه د پارا هايدروکســي بنزالديهايد په پرتله
C°6,1  زياته ده؛ ＄که د پارا هايدروکسي بنزالديهايد د ماليکولونو ترمن＃ هايدروجني اړيکه نه شته.

لوم７ى فعاليت :  
د (5 - 4) جدول ته په پام سره ووايئ چ３ د هايدروجني اړيک３ اوږدوالي زيات دی او   
د   x y  او )......(  شــکل سره د  YHX که د کووالنســي اړيک３؟ د اړيکو د اوږدوالي ترمن＃ 

الکترونيگاتيويتي ترمن＃ کومه اړيکه شته که نه؟

 
دويم فعاليت :  

pm155  د  pm152  او نايتروجــن  pm147 ، اکســيجن  pm120 ، فلوريــن  د هايدروجــن
اتومونــو ترمنــ＃ د واندر والس شــعاع ده. د اتومونو ترمن＃ د واندر والس د شــعاعو مجموعه د   
FHOHNH  پــه اړيکو ک３ محاســبه او د هايدروجنــي اړيک３ له  ,,

واقعي اوږدوالي سره پرتله ک７ئ؛ توپ５رونه به ي３ ＇ن／ه رو＊انه ک７ی شئ؟

هايدروجني اړيکه يوازې په ک５ميا ک３ بنس＂يز رول نه دی لوبولى؛ په بيولوژي ک３ هم دا شان رول 
لري؛ د ب５لگ３ په ډول: هايدروجني اړيکه د نوکليک اسيد د دوه گوني فنر د جوړ４دو المل شوي 

او د ارثي معلوماتو ل８５دول په ژونديو اورگانيزمونو ک３ هم برابر وي.

 
CH

OHO

OHO
C HO
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(5 - 7) شکل: د  DNA ماليکول او هايدروجني اړيکه

٥-٣: د موادو په فزيکي خواصو باندې د قواو اغ５زې
د مــوادو د ذرو ترمنــ＃ قــوه )د ماليکولونو، اتومونو او ايونونوترمن＃ قــوه ( د هغو پر فزيکي خواصو 

باندې ＊کاره اغ５ز لري الندې د دې قواوو اغ５ز د موادو پر ＄ينو فزيکي خواصو باندې ＇７５و.
٥-٣-١: د موادو دويلي کيدو او کنگل ک５دو په ټکي باندې د ماليکولونو ترمنځ د جذب د قواوو اغ５ز

د موادو د ا４ش５دو او ويل３ ک５دو عمليه د موادو بلورونو ته تودوخه او انرژي ورکول دي چ３ د موادو 
پوتنسيالي انرژي باندې چ３ هغوی ي３ يو له بل سره ن＋لولي دي؛ الس بر شي. 

د يادولو وړ ده چ３ د بلوري موادو ويل３ ک５دل  او د ب７اس عمليه د موادو په تجزيي باندې په اتومونو 
او يــا ايونونــو او د ک５مياوي ！ولو قــواوو د پوره له من％ه وړلو المل نه ک５ــ８ي، د ک５مياوي قواوو او د 
موادو د فزيکي خواصو ترمن＃ د اړيکو دپوهيدلو په اړه؛ د ب５لگ３ په ډول: د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو د 
！کو لپاره الزمه ده چ３ د موادو د جوړونکو اجزاوو د ن＋ــلولو انرژي د موادو په درې گونو حالتونو 

ک３ پرتله شي.
د يــو جامد جســم د ب７اس ک５دلو لپــاره بايد يوازي د معادل３ انرژي کچه، يعنــ３ د دې دوو حالتونو 

داختالف انرژي، دې جسم ته ورک７ل شي.
بلــوري مــواد چ３ يوازې د لندن قواوو په واســطه ســره ！ين， او را！ول شــويدي، پــه ！ي＂ه تودوخه 
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ويل３ کي８ي او الســته راغل３ مايع په اســان９ ســره  ايشــ８５ي، د هغوی ب５لگه ک３ کن／ل شــوي نجيبه 
Co62  تودوخه  تودوخــه او رادون －از په   Co269 گازونــه وړاندې کولی شــو. د هيليــوم گاز په
 کــ３ ايشــ８５ي. د عضوي او غير عضــوي مرکبونو زيات ماليکولونه چ３ د بر４＋ــنايي قطبيت مومن
په  CBF o262,3

په  )( 4CH يــ３ کمزوری وي، ن５ــغ په ن５غ تصعيد کوي؛ د ب５لگ３ پــه ډول: ميتان
ک３ الوزي.   Co64 په  6SF او  Co101

دا چ３ د لندن قوه د ماليکولونو د قطبيت له زياتوالي ســره زياتي８ي، زياتره مواد چ３ لوی ماليکولونه 
لــري او د لندن د قواوو په واســطه يو ＄ای شــويدي، پــه عادې تودوخه ک３ د مايــع حالت لري چ３ 
د ايشيدو   CHN °77,63 د ايشــيدو ！کى  CCCl o43,4

د ايشــيدو ！کی  4)(CONi ب５لگه ک３ ي３
سره وړاندې ک５دلی شي.  C°53 ！کی 

په قطبي مايعاتو ک３ ماليکولونه د ډاى پول- ډاى پول او د هايدروجني اړيکو د متقابل عمل په واسطه 
ت７او لري او را！ول شــوي دي چ３ دا ډول اړيک３ د لندن  او واندروالس قواوو د اړيکو په پرتله ډ４رې 
！ين／ــ３ دي؛ لــه دې کبله د دې ډول موادو د ا４شــ５دو ！کى ډ４ر لوړ دی؛ د ب５لگــ３ په ډول: اوبه، مايع 
امونيا، سلفوريک اسيد، کلوروفارم او نور د ډاى پول – ډاى پول او هايدروجني اړيکو د لرلو له امله 

لوړه ده.
د قــوي قطبي ماليکولونو ډولونه   HI او  OHSHSeHPH 2223 ,,, ډ４رســپک ماليکولونه ؛ لکه:  د
نــه دي )د دې غيرې فلزي عنصرونوالکترونيگاتيويتي له هايدروجن ســره يوشــان ده ( له دې امله  د 
دې ډول مرکبونو د ا４شــ５دو ！کي ！ي دی. د ماليکولي کتل３ زياتوالی، د هغوى د ا４شــ５دو د درج３ 
گروپ پورې عنصرونه، چ３ مرکبونه يى جوړ ک７ي دي،   VII ＇خه تر  V د زياتوالــي المــل ک８５ي. له
HF ( مرکبونه د مايع په حالت د خپلو ماليکولونو ترمن＃  او  

32 ,NHOH د دې ډلــ３ لوم７ني غ７ي )
هايدروجنــي اړيکــ３ جوړې کــ７ې دي؛ نو له دي امله د هغوى د ا４شــ５دو ！کي لــوړ دي؛ خو د دې 

سلسل３ په نورو مرکبونو ک３ هايدروجني اړيکه نه شته چ３ د ايشيدو ！کي ي３ ！ي وي.
ايوني مرکبونه د الکتروســتاتيکي ډ４رې زياتو قواوو په واســطه، چ３ د هغوى د مخالف چارج ايونونو 
ترمن＃ شــته، ســره زيات متراکم شويدي؛ له دې امله نه شي ک５دی چ３ د ل８ي انرژي په واسطه ايونونه 
يو له بل ＇خه لرې شي، نو د دې موادو د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو درج３ لوړې دي. کله چ３ دې موادو 
ته تودوخه ورک７ل شي؛ د هغوى د کرستلي شبک３ اړيک３ د پرې کيدلوپه پايله ک３ ويل３ او ايش８５ي.

د بلوري موادو د تشــکيل کوونکو ايونونو د بر４＋ــنايي چارج زياتوالي د کرســتلى شــبک３ د انرژي د 
زياتوالي المل ک８５ي چ３ په پايله ک３ د هغوی دويل３ کيدو اوايشيدو درج３ زياتي８ې؛ د ب５ل／ی په ډول: 
Co2800  ســره مســاوي ده. هغه جسمونه چ３ په  MgO  له او د  Co997 د ايشــيدو درجه  NaF د
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جامد حالت ک３ کووالنســي اړيک３ سره ت７ي؛ خو د گاز په حالت ک３ کووالنسي کمزورې اړيک３ 
لري. د هغوى د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو درج３ ک５دى شي لوړې وي؛  د ب５لگ３ په ډول: کاربن د الماس 
ک３ ويلي کي８ي، له  Co1710 Co3700  ک３ الوزي. ســليکان ډاى اکســايد چ３ په او گرافيت په ب２ه په  

＇خه په لوړه  تودوخه ک３ ايش８５ي.  Co2200

S  اړيکو له ډولونو ＇خه   پــه جامد حالت ک３ د کاربن د اتومونو ＇لــور گوني اړيک３ په الماس ک３ د
په اړيکــه بدل８５ي، چ３ يوه   P دوه اړيک３ د  S دي، کــه چيــرې د گاز حالــت ِغوره ک７ي، د هغــه د

کمزورې اړيکه ده.
 molKJ / (5 - 6) جدول: د القلي فلزونو د هاليدونو د تفکيک انرژي په جامد، مايع او گاز فازونو ک３  په 

مركب
 

)()(

)(

gXgM
gXM

+ +
 

)()(

)(

gXgM
sXM

+ +
د الوتن３ )تصعيد( 

 C° تودوخ３ درجه په 
نسبت

 LiF7661033268

 LiCl636845209

 LiBr615799184

 LiI573741167

 NaCl644916272

 NaBr556778222

 NaI536741205

 KF506690184

 KBr582812230

 KI494707213

 RbF477678201

 RbCl498686192

 RbBr463661213

که د کووالنســي اړيکوتعداد په ماليکولونو ک３، چ３ د گاز په فاز ک３ وي، د هغوى د جامد حالت 

 molKJ /  molKJ /
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د اړيکو له تعداد ســره مســاوي وي او د هغوى غوندې ثبات ولري، د هغوى د ب７اس عمل چ＂ک او 
ســاده ترسره کي８ي. ب５لگ３ ي３ کيدی شــي د پولي ميرونو اړيک３، چ３ د تودوخ３ په سل －ونو درجو 
C°280  الوزي، بيا ب５رته په سپين  ک３ جوړ８４ي، وړاندې شــي؛ د ب５لگ３ په ډول: ســور فاسفورس په

فاسفورس کنگل کي８ي:
 

 

PPP

PPnnPPPP
PPP

2

(5 - 7) جدول د پوتاشيم او سپينو زرو د هاليدونو دويلي ک５دو درجه

د ويل３ ک５دو درجهمرکبد ويل３ ک５دو درجهمرکب

 KF C0880 AgF C0435

 KCl C0776 AgCl C0455

 KBr C0730 AgBr C0434

   

فعاليت   
(5 - 8) جدول په غور ســره مطالعه ک７ئ ، د ليکل شــوو مرکبونو د ويل３ ک５دو درجه يو له بل 
ســره پرتله ک７ئ، د هغوى د ويل３ ک５دو او ا４شــ５دو د تودوخ３ درجو د کموالي او زياتوالي المل 

＇ر－ند ک７ئ اوهم د هغوى د توپير ＇رنگوالي د دليلونو پربنس وړاندې ک７ئ.
(5 - 8) جدول د القلي او ＄مکني القلي د هاليدونو د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو درج３

د ويلي ک５دو مرکب
درجه

د ا４ش５دو 
درجه

د ويلي ک５دو مرکب
درجه

 د ا４ش５دو درجه

 KBr C0730 C01380 2CaBr C0765 C0812

 CsF C0684 C01250 2BaF C01280 C02137
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  ٥-٣-٢: پر انحالليت باندې د قواوو اغ５ز 
انحالليت اود حل شــوو جســمونو نورې ＄ان／７تياوې پ５چل３ موضوع ده. په دې ＄اى ک３ يوازې 

لن６ه ＇ر－ندونه کي８ي. 
د غير قطبي جسمونو حل５دل په غير قطبي محللونو ک３ د محلولونو ډ４ر ساده ډول دی. هغه قواوې 
چ３ د حل ک５دونک３ مادې او حل کوونکي ترمن＃ په محلولونو ک３ شته، د لندن د قواوو ډول دی 
او کمزورې ده. د دې قواوو شــتون د حل ک５دونک３ مادې او محلل ترمن＃ چ３ د دې دوو موادو د 

حل５دو او ن＋ل５دو المل ک８５ي، د دې محلولونو توپير د ايديالو گازونو له مخلوطو  سره ＊يي .
پــه ايديــال محلولونو ک３ د غيــر قطبي ماليکولونو لرونکي جســمونه، ايونــي مرکبونه، ډ４ر قطبي 
محللونــه؛ لکــه اوبــه  شــته. د دې لپاره چ３ يو ايوني مرکب په محلل ک３ ＊ــه  حل شــي، بايد په 
کرســتلي شــبکه ک３ د ايوني ذرو ترمن＃ د جذب قواوو باندې برالســی شــي او د ايونونو ترمن＃ د 
الکتروستاتيکي د جاذب３ انرژي بايد مغلوبه شي. په محلولونو ک３ چ３ د حل شوى مادې ايونونه د 
( جال کي８ي.   872 =OHoE لوړ ډاى الکتريک د ثابت لرونکي محلل په واســطه )د ب５لگ３ په ډول
د دې ايونونو ترمن＃ د جاذب３ قوه ل８ ده او په اسان９ سره يو بل نه شي جذبولی او رسوب نه جوړي８ي. 

نوموړې قوه ک５دای شي چ３ د کولمب د قانون پربنس ＇ر－نده ک７ی شي:
  

2
21

r
qqKF o=

E

د چارجونو   2q او  1q ثابت،  K د مخالف العالمه ايوني ذرو ترمن＃ د جذب قوه،  F په دې فارمول ک３
د محلل د ډاى الکتريک ثابت را＊يي .   oE r د دوو چارجونو فاصله او کچه،

د حل کوونکي د حل کولو وړتيا يو ＊ــه عامل د هغه د کواردينيشــن  عمليه ده چ３ د حل کوونکو 
موادو د ماليکولونو له مرکزي اتومونو ســره ي３ ترسره کوي. قطبي حل کوونکي د حل شوي مادې 
له کتيونونو ســره ډ４ر ＊ــه کواردينيشــن کي８ي او د هغه  د حل ک５دو نور عوامل په محلولونو ک３ د 
اړوندو ايونونو ＄ان／７تياوي؛ لکه کچه،له ايونوســره د حل کوونکو ماليکولونو د اړيکو د جوړيدو 
 وړتيا اود نوموړو ايونونو جسامت پوري اړه لرې. د کرستلى شبک３ انرژي هم د مرکزى ايون په هغه  



127

جســامت پورې اړه لري، چ３ په کرســتلي شــبکه ک３ شــته دی. په کرستلي شــبکه ک３ شته قواوې 
)ايون – ايون( له حل کوونکو په ماليکولونو او ور سره دن８دې ايون ترمن＃ قواوې )ايون – ډاى پولي( 
ډ４رې قوي دي. که چيرې د کرســتلي شــبک３ انرژي د سلويشن په پرتله لوړه وي، د داس３ محلولونو 
محيط ســوړ وي. د ب５ل／３ په ډول که چيرې د کرســتلي شــبک３ انرژي په محلولونو ک３ د سلويشن

د انرژي په پرتله ډ４ره ！ي＂ه وي، د محلولونو محيط به تود وي.  )(Solvation
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د پن％م ＇پرکي لن６يز   

  د ب５الب５لــو مرکبونو ماليکولونه ب５الب５ل خواص او جوړ＊ــت لري. ب５الب５ل جســمونه په ب５الب５لو 
ب２و جوړوي. په داســ３ جســمونو ک３ ماليکولونه د يوې قوې پربنســ سره يو ＄ای شوي او داس３ 

جسمونه ي３ جوړ ک７يدي چ３ ب５الب５ل حالتونه لري.
   پــه ک５ميــاوي اړيکو کــ３ د اتومونو والنســي الکترونونه برخه لــري. ماليکولونــه، ايونونه او يا 
راديکالونه ي３ جوړ ک７يدي؛ خو ماليکولونه د ب５الب５لو قواو پربنســ ســره يو ＄اي او لوى جسمونه 

ي３ جوړ ک７ي دي.
 د اتومونو او ماليکولونو ترمن＃ د متقابل عمل ب５الب５ل شکلونه شته چ３ د هغوى ترمن＃ د اړيکو د 
جوړيدو المل گر＄ي، د هغو له ډل３ ＇خه د ډاى پول- ډاى پول د قوې متقابل عمل د واندروالس 

د قوو متقابل عمل او د هايدروجني اړيک３ له متقابل عمل ＇خه عبارت دي.
 په جامدو جســمونو ک３ قطبي ماليکولونه د منظمو جوړ＊ــتونو د جوړيدو په موخه متقابل عمل 
ي３ تر ســره کوي. د ډاى پول- ډاي پول متقابل عمل هغه وخت ترســره کي８ي چ３ ماليکولونه يو له 

بل سره نژدې شي. دغه وخت دوى يو بل جذب او جامد جسمونه جوړوي.
 په کرستلي شبکه ک３ د اړيکو د جال کولو لپاره ضروري انرژي د هغه مادې د انرژي د اندازي په 
واسطه تآميني８ي چ３ دا انرژي د حل ک５دونک３ مادې د قطبي ماليکولونو او د حل کوونکي دقطبي 

ماليکولونو د متقابل عمل په پايله ک３ ازاد８４ي.
 د غير قطبي ماليکولونو ترمن＃ د جذب قوه شــته. د لندن له تيوري ســره سم، دا قوه د ماليکولونو 

په شيبه يي پوالريزيشن پورې اړه لري، چ３ د جذب د قواوو د ثابت متقابل عمل المل کي８ي.
  هايدروجني اړيکه يو ډول ＄ان／７ې ک５مياوي اړيکه ده چ３ د هايدروجن او نورو الکترونيگاتيف 
عنصرونو ترمنــ＃ هغه وخت جوړي８ي چ３ د هايدروجن اتوم له همدې الکترونيگاتيف عنصرونو 

سره اړيکه ولري.
 بلوري مواد چ３ يوازې د لندن د قوې په واســطه ســره ！ينگ شوي وي، په ！ي＂ه تودوخه ک３ ويل３ 

کي８ي او له هغوی ＇خه حاصل شوې مايع په اسان９ سره ايش８５ي.
 کلــه چــ３ پــه محلولونو کــ３ د موادو د ايونونــو ترمن＃ د جاذب３ قوۀ ل８ه وي او په اســان９ 
ســره يو بل جذب نه شــي ک７ی، رســوب نه جوړي８ي، چ３ دا عمل د حــل کوونکي ډاى 
الکتريــک د ثابــت لــوی والي تــه هم اړه لري. نوموړې قــوه د کولمب د قانون په واســطه 
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توضيح  کولی شــو

 د بلوري موادو د جوړونکو ايونونو د بر４＋نايي چارج زياتوالی د کرستلي شبک３ د انرژي د زياتوالي 
المل ک８５ي او د هغوى د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو درج３ ورسره لوړي８ي.

 د پن％م ＇پرکي تمرين
＇لور ＄وابه پو＊تن３

1 - د لويو جســمونو ماليکولونه د يو................ پربنســ ســره يو ＄اى شــوي او جسمونه چ３ 
.......... لري، جوړ ک７ي دي.

ب- اړيکه، ب５الب５ل حالتونه الف- قوه، ب５الب５ل حالتونه    
د- ه５＆ يو هم ج- الف او ب دواړه    

2 - ماليکولونه د ب５الب５لو قواوو له امله يو له بل سره يو ＄اى شوي دي............. جسمونه ي３ جوړ 
ک７ي دي.

د- ！ول سم دي. ج- ايونونه  ب- لوى جسمونه  الف- کوچني مواد 
3 - د کومو عنصرونو شــتون د مرکبونو په ماليکولونو ک３ د هايدروجني اړيک３ د ماليکولونو ترمن＃ 

المل شوی دی.
ب- يوازې اکسيجن الف- نايتروجن، اکسيجن، فلورين او هايدروجن 

د- هايدروجن ج- يوازې فلورين      
4 - د هايدروجني اړيکو د جوړيدو حتمي شرط به کوم يو وي؟

ب- د درې الکترونيگاتيــف عنصرونو)فلورين،اکســيجن،   الف- د هايدروجن شتون   
نايتروجن( شتون او د همدې عنصرونو د مرکبونو په ماليکول ک３ د هايدروجن اړيکه

د- هي＆ يو ج- الف او ب دواړو  
5 - بلوري مواد، چ３ صرف د لندن قواوو په واسطه يو له بل سره ！ين， شوي وي، په ......  تودوخه 

ويل３ اود هغوى حاصل شوې مايع.......... ايش８５ي.
ب- تودوخه، په مشکل الف- ＊کته په اسان９  

د- ډ４ر لوړ، ساده ج- متوسط، سست  
6 – د اړيکو د پر４ک５دلو اړينه انرژي په کرستالي شبکو ک３ د انرژي د هغ３ په واسطه برابري８ي، کوم 
چ３ دا انرژي د حل ک５دونکو موادو د قطبي ماليکولونو او د حل کوونکو موادو د قطب３ ماليکولونو 

له متقابل عمل ＇خه ....... کي８ې. 
   الف – خنثی        ب – ازاد       ج-   جذب        د – الف او ب دواړه

7 - زيات مواد چ３ لوی ماليکولونه لري او د لندن د قوې له امله يو له بل ســره متراکم شــويدي، په 
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عادې تودوخه ک３ ................. لري.
ب- گاز حالت الف- جامد حالت   

د- د پالزما حالت ج- مايع حالت   
8 - هغه جسمونه چ３ په جامدحالت ک３ ي３ کووالنسي اړيک３ جوړوي، خو د گاز په حالت ک３ 
کووالنسي کمزورې اړيک３ لري؛ د هغوى د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو درج３ ................... کيدی 

شي.
د- ډ４رې ＊کته ج- من％ن９  ب- ！ي＂３   الف- لوړې 

9 - د بلــوري موادو د جوړوونکو آيونونو د بر４＋ــنا چارج زياتوالی د کرســتلي شــبک３ د انرژي د 
زياتوالي المل شوی او د هغوی د ويل３ ک５دو او ا４ش５دو درجه................... ک８５ي.

ب- پورته الف- ＊کته   
د- فوق العاده ＊کته ج- بدلي８ي   

10 - که کووالنسي اړيک３ د گاز د فاز په ماليکولونو ک３ د هغوى د جامد حالت د اړيکو له شم５ر 
ســره مســاوي وي او هغوى ته ي３ عين ثبات ورک７ی وي، د هغوى د ب７اس عمل............... او 

ساده تر سره ک８５ي.
د- ه５＆ يو ج- ډ４ر کم  ب- سست  الف- چ＂ک 

تشريحي پو＊تن３
1 - د هايدروجني اړيک３ د جوړيدو لپاره کوم شرطونه الزم دي؟ په دې اړه معلومات ورک７ئ.

2 - د الندې موادو د ماليکولونو تر من＃ د قواو کوم شکلونه ليدل کي８ي؟ 

 HF  )l(-د   ICl   )g(-ج   2Br  )g(-ب   HBr )g(-الف
او داکســيجن عنصر د نــورو هم گروپو عنصرونــو مرکبونو               Co100 3 - د اوبــو د ا４شــ５دو درجه
د ا４شــ５دو درجه ＊ــکته ده؛ همدارن／ه، د فلورين د نورو هم گروپو عنصرونو د مرکبونو په سلســله 
ده او د نورو عنصرونو د مرکبونو د ا４ش５دو درجه ＊کته ده. المل   Co19 د ا４ش５دو درجه  HF ک３ د

ي３ رو＊انه ک７ئ.
4 - الندې مرکبونه د ا４ش５دو د درج３ د لوړيدو پر بنس تنظيم او خپل حل رو＊انه ک７ئ.

 32223 CHCHCLCHCH ب     -  OHHC 94 الف-
 2N د-    33 )( CCHCH ج-  

5 - د مــوادو د ذرو ترمنــ＃ د جذب قوه د هغوى د ويل３ ک５دو او ا４شــ５دو پر درجه باندې ＇ه اغ５ز 
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لري؟ معلومات ورک７ئ.
6 - د موادو په انحالليت ک３ کوم３ قواوې اغ５ز لري؟ معلومات وړک７ئ.

7 - کــوم فکتورونــه د ايونونو پــه انحالليت ک３ اغ５ز لري؟ ډاى الکتريک ＇ه شــی دی؟په دې اړه 
معلومات ورک７ئ.

8 - د ک５ميــاوي اړيکــو او ماليکولــي قــواوو ترمن＃ کوم توپير شــتون لــري؟ په اړه يــ３  معلومات 
ورک７ئ.
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پــه خپل چاپ５ريال کــ３ ب５الب５ل مواد په ب５الب５لــو حالتونو ک３ －وری، پوهيــ８ئ چ３ مواد په 

طبيعت ک３ په ＇وحالتونو پيدا کي８ي؟ د مادې حالتونه په کومو شرايطوپورې اړه لري؟ مواد 

په ب５الب５لو حالتونو ک３ کوم３ ＄ان／７تياوې لري؟ د مادې گاز، مايع او جامد حالت يو پر بل 

＇رنگه بدلول شــئ؟ د مادې د حالتونو په بدلونونو ک３ کوم شرايط بنس＂يز رول لري؟ د دې 

و پو＊تنوته  ＇پرکي په لوستلو ک５دی شي د مادې د حالتونو په اړه معلومات ترالسه او پورتن

＄واب ورک７ئ او هم د دې ډول پو＊تنو ب５لگ３ حل ک７ى شئ.

شپ８م ＇پرکى

د مادې حالتونه



133

٦-١: جامدات،مايعات او گازونه
هره ماده محيطي شــرايطو ته په پام ســره درې حالتونه )جامد، مايع او گاز( لرلی شــي. که ＇ه هم، 
مــواد په عادي شــرايطو ک３ د گاز په حالــت ډ４ر ل８ پيدا کي８ي. خو گازونــه ＄ان／７ی اهميت لري؛ د 
ب５لگ３ په ډول: په ژونديو موجوداتو ک３ انســانان د گازي محلول دننه ژوند کوي. د＄مک３ اتموسفير 
دگازونو مخلوط دی چ３ زياته برخه ي３ له نايتروجن او اکســيجن ＇خه جوړه شــوې ده. گازونه هغه 
مواد دي چ３ د هغوی جوړونکي ذرې يو پر بل باندې ل８ اغ５ز لري اود هغوی د ذرو د جذب قوه ډ４ره 
کمــزورې ده او نامنظم حرکت لري. په لوړه تودوخه او ل８ فشــار کــ３ د گازونو د ذرو حرکت چ＂ک 

دی. د جامداتو خواص د گازونو له خواصو ＇خه توپير لري.
د گازونو کثافت ډ４ر ل８ او دجامداتو کثافت لوړ دي. گازونه د فشار په پايله ک３ متراکم ک５دی شي؛ خو 
د جامداتو د متراکم کيدلو ＄ان／７تيا کمه ده؛ ＄که د هغوی د ذرو ترمن＃ د جذب قوه دگازونو په پرتله 

＇و ＄ل３ زياته ده. جامدات کلک او ماتيدونکي دي؛ خو گازونه دا ډول خواص نه لري. 
مايعــات د جامداتو او گازونو په نســبت ＄انگــ７ي خاصيتونه لري ؛ د ب５لگ３ په ډول: د مايع په حالت 
ک３ د موادو د ذرو ترمن＃ د جذب قوه ډ４ره زياته، خو د جامداتو په پرتله کمزورې ده. الندې شکلونه 

د موادو ذرې په درو حالتونو ک３ را＊يي: 
 

(6 - 1) شکل: جامد، مايع او گاز حالت

 د جامــد او مايــع حالت لرونکي مواد ＇ه نا ＇ه يوشــان کثافت لري چــ３ د اوبو د جامد، مايع او گاز 
)ب７اس( حالت کثافت ي３ ＊ه ب５ل／ه ک５دلی شي، الندې جدول وگورئ:
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(6 - 1) جدول: په ب５الب５لو تودوخو ک３ د اوبو درې حالته
   

د اوبو گاز )ب７اس(جامدي اوبهمايع اوبه

3/997.0 کثافت  cmg 3/9168.0 cmg 3/326.0 cmg

C025 C00 C0400 د تودوخ３ درجه

٦-١-١: د جامداتو ＄ين３ لوم７ن９ ليدنه 
د جامداتــو ســاده تعريف د موادو لپــاره دا دی چ３ يوه جامده ماده ！اکلی شــکل او حجم لري. د 
جامدو موادو شکل او حجم د لو＊ي د حجم او شکل تابع نه دی. د جامدو موادو پوره تعريف دا 
دی چ３ تشــکيل کوونک３ اجزاوې ي３ په ＄ان／７ی نظم پر له پســ３ او يو د بل تر ＇نگ ＄اى لري. 
نو د جامداتو پورتني تعريفونه يو له بل ســره ســمون لري؟ ＄واب به دا وې چ３ په ＄ينو برخو ک３ 

يو له بل سره يو شان نه دي.

   )(Crystal  ٦-١-٢: بلورونه
د جامداتو له رو＊ــانه ＄انگ７تياوو ＇خه يوه هم د هغوى کرســتلي ب２ه ده چ３ بلوري جوړ＊ت لري. 
پــه ب５الب５لــو بحثونو ک３ په يو جامد ک３ د اتومونو د نظام په اړه، د اتومونو يو درې بعدي جوړ＊ــت 
باندې خبرې شوي دي. دې درې بعدي جوړ＊ت ته يوه بلوري شبکه وايي، د بلوري شبکو شکلونه 

او ډولونه په الندې ډول دي.

٦-١-٢-١: فضايي شبکه
په فضا ک３ د ！کو منظم هندسي جوړ＊ت د فضايي شبک３ په نامه يادي８ي. په (6 - 2) شکل ک３ 
د فضايي شبکو يو شکل ليدلی شئ چ３ د خطونو په واسطه يو له بل سره ت７ل شوی دی. که تصور 
شــي چ３ د اوســپن３ د اتومونو ن＋ــتل په دې شبک３ ک３ شته او داســ３ شکل لري چ３ د اوسپن３ د 
هر اتوم مرکز د يوې نقط３ له پاســه په دې شــبکه ک３ واقع وي نو دلته د اوســپن３ د بلور يوه برخه د 

نوموړي شکل په ＊９ خوا ک３ ليدل کي８ي:
 

حالت

مشخصات 
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)٦-۲( بلوري فضايي شبکه
بلوري شــبکه ک５دی شي د يوې فضايي شــبک３ په شکل تصور شي چ３ په هغ３ ک３ ب５الب５ل３ نقط３ 
پــه کــ３ د اتومونــو، ايونونو او يــا ماليکولونو او يــا د هغوی گروپونــو نيول３ وي. د ذرو جوړ＊ــت په 
بلوري شــبکه ک３ په متوالي ډول په يوه درې بعدي شــبکه ک３ تکراري８ي چ３ دهر واحد بلور فزيکي 

سرحدونه ترالسه شي.
د يــوي بلوري شــبک３ د توصيف لپاره ضروري ده چ３ ســلول يا واحده حجــره تعريف ک７و: واحده 
حجره د بلوري شــبک３ هغه برخه ده چ３ هغ３ ته له ！اکلو قاعدو ســره ســم په حرکت ورکولو ک５دی 

شي بشپ７ه بلوري شبکه ترالسه شي.
هغــه واحده حجره چ３ معموًال د فضايي شــبک３ لپاره ！اکل کي８ي، ！اکلی شــکل لري. دا حجره له 
شپ８و مخو نو ＇خه جوړه شوې ده چ３ د هغ３ هر وجهه يوه متوازي االضالع ده. )٦-٣( شکل يوه 
ســاده مکعبي شــبکه او واحده حجره را＊ــيي چ３ په هر ＇ن６ه ک３ ي３ يوازې يو ！کی شته دی چ３ د 
ساده مکعب３ واحدې حجرې په نوم يادي８ي. همدارن／ه، دا مکعبي واحده حجره يوه بنس＂يزه واحده 

حجره ده:
 

(6 - 3) شکل: يوه ساده مکعبي فضايي شبکه او د هغ３ حجروي واحدونه

دوه ډوله مکعبي فضايي شبک３ شته چ３ د هغوى واحدې حجرې په معمولی تو－ه مرکز لرونکي او 
يا غير متناظرې دي. )د 6 - 4 شکل په شان( مرکز لرونک３ مکعب３ واحدې حجرې د اتومونو پر اتو 
！کو ســر ب５ره چ３ د مکعب په کنجونو ک３ دي، د مکعب په مرکز ک３  يو بل ！کی هم لري او د هغه 

بلوري شبکه
فضايي شبکه
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په هرمخ ک３ يوه ！کی شته دی. د دې د هر يو حجروي واحد لپاره دوه مودله وړاندې شويدي چ３ 
يو ي３ د توپ او ميل３ مودل او بل ي３ د غ＂３ کرې مودل دي.  

 

(6 - 4) شکل: درې مکعبي حجروي واحدونه توپ، ميله او لوي３ کرې

  

         )6 - 5) شکل: ساده مکعبي فضايي شبکه او د هغه حجروي واحد
په )6 - 5) شکل ک３ يوه مکعبي واحده مرکز لرونک３ حجره له مخ سره)نا اصلى(  ليدل کي８ي او 

هم يوه واحده حجره  ليدل ک８５ي چ３ اصلي حجره ده .
فعاليت   

د ＇و پالســتيکي گلولو او مناسب سر４（ په کارولو سره ساده، مرکز لرونک３ او د مخ   
ډک３ مکعب３ حجرې جوړې او و＊يئ.
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مشق او تمرين    
هره واحده مکعبی حجره له ＇و اتومونو ＇خه ډکه وي، دا حجري رو＊انه ک７ئ.

په کرستلونو ک３ د ذرو کلک ن＋تل 
په ډ４رو زياتو بلوري شــبکو ک３ د اتومونو ترتيب د ن＋ــتلو په ب２ه کلک او متراکم شــوی دی يا په بل 
عبارت، داتومونو د يو ＄اى ک５دو ســطح  په بلوري شــبکه ک３ لوړه ده؛ د ب５لگ３ په ډول: د واحدې 

حجرې حجم، چ３ د اتومونو په واسطه نيول شويدی، ！اکل کي８ي.

مثال: د ارگون د (6 - 6) شــکل: له جوړ＊ــت سره سم تبلور کي８ي، د اتومونو د ذرو د يو ＄اى 
ک５دو سويه په جامد ارگون ک３ محاسبه ک７ئ.

 

) 6 - 6( شکل: ارگون د يو مکعبي جوړ＊ت له مرکز لرونک３ وجه３ سره
الف- د لويو کرو مودل، ب- دا ډول مودل د اتومونو په مکعبي واحدو حجروک３ ＊ودل شوی دی.

حل: په لوم７ي سرک３ هغه حجم چ３ د کروي جامدو اتومونو په اصلي واحده حجره ک３ ＄ای نيولی 
دی، محاســبه کيــ８ي. د دې لپــاره ضروري ده چ３ د ارگون ＇و اتومونه پــه هر  واحده حجره ک３ 
＄ای لري، د هرې حجرې په راســونوک３ اته اتومه او د ســطحو په مرکزونو ک３ شپ８ اتومه وي. خو 
د واحدې حجرې د راســونو ＇خه يو، د اوو)7( نورو واحدو حجرو لپاره رآســونه هم ک５دی شي؛ 
برخــه راس د هر اتوم يوې واحــدی حجرې پورې اړه لري، همدارنگه، هر يو شــپ８   

8
1 نــو يوازې

اتومونــه چ３ په مرکز ک３ دي، د دوه نــ８دې واحدو حجروترمن＃ نيمايي برخه هرې حجرې پورې 
اړه لري. 

＇رنگه چ３ اته اتومونه په رآســونو او شــپ８ اتومونه د واحدو حجرو د سطح３ په مرکزونو ک３ شته 
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دي، د ارگون د اتومونو مجموعي شم５ر چ３ هرې حجرې پورې اړه لري، د رآسونو اتومونه دي 
چ３ په الندې ډول محاسبه کي８ي:

 
1

8
18 = د راس اتومونه 

    
 
3

2
16 = د سطح د مرکز اتومونه 

   
  431 =+ د اتومونو مجموعي شم５ر د هرې يوې حجرې په يوه واحد ک３:

د کرې حجم  3

3
4 rV P=  

جامــد ارگون يــا هغه مرکبونه چــ３ د مکعبي مرکز لرونک３ وجه３ جوړ＊ــت لــري، له هرې 
واحدې حجرې سره ＇لور اتومه اړيکه لري.

د ＇لورو کروي اتومونو حجم  33

3
16

3
4 rrV PP ==   

r   پربنس پيداکوو. د (6-6) شکل پربنس پيدا کولی شو  اوس به د واحدې حجرې حجم د 
سره مساوي دې؛ له دې کبله له رياضيکي   r4 چ３ د يوې واحدې حجرې د يوې وجه３ قطر له
د دوو مستوي －انو يا په متوازي السطوح   e فورمولونو په کارولو سره  ک５دی شي  چ３ يو يال ) 

منشور او هرم ک３ دوه وجهي －６ فصل د يال په نوم ياد وي.( ترالسه ک７و: 
  222)4( eer += 22   پس     162 re =                                   

     22 8re = 22    او     re =                                     
3eVcell دی؛ نو ترالسه کي８ي چ３:  = ) Vcell ( رنگه چ３ د واحدې حجرې حجم＇

  [ ] 21622 33
rrV ==

د واحدې حجرې د حجم نسبت چ３ د ارگون اتومونو نيولی، دا دی:
  

74.0
232r16

r3/16
V
V

3

3

Cell

===

د اتصاالتو سلمه   %7410074.0 ==   
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هغه عنصرونه چ３ په متراکمو جوړ＊تونو ک３ له ن＋تلو سره متبلور کي８ي، نجيبه گازونه او له 40＇خه 
او داس３ نور هم د بلوري   4CH   ،  2H زيات فلزي عنصرونه دي. ＄ين３ ماليکولي جسمونه، لکه : 

جوړ＊تونو د ذرو د لوړو تراکم له ن＋لولو سره يو＄اى دي.
سوديم کلورايد:

Cl   ايونونو د هغوی  د ســوديم کلورايد بلوري جوړ＊ــت مکعبي مرکز لرونک３ سطح３ لري چ３ د 
ايونونه د مکعب من＃ او د   +Na کنج او من＃ نيولی دی؛ خو ＇رنگه چ３ په شکل ک３ ليدل کي８ي، د

مخونو من＃ هم نيولی دی.
Cl  موجود وي، نو وضعيت به رو＊انه وي دې ته په پام سره، که په  Na+  په مقابل ک３ يو  که د هر 
Cl   ايونونه د سيســتم په کنجونو ک３ ＄اى ولري، اتو مکعبو پورې اړه  يوه درې بعدي شــبکه ک３ د 
  د هرې واحدې حجرې 

)1
8
18( = لري، نو په کنجونو ک３ د کلورايد د اتو آيونونو شــتون يوازې يو

پورې اړه لري اوهم ！ول３ ســطح３ په خپل مرکز ک３ د کلورايد يو ايون لري. داچ３ هره يو ســطحه له 
دوو مکعبو سره اړيکه لري، نود کلورايد د شپ８و موجودو ايونونوله ډل３ ＇خه چ３ د سطح３ په من＃ 
   پر هرې اصلي واحدې حجرې پورې اړه لري؛ نو په مجموع ک３ 

)3
2
16( = ک３ شته، د هغ３ درې 

Cl  شته؛ داس３ چ３ په يو عدد واحده حجره  په شپ８ واحده عدد حجرو ک３ ＇لور واحده کلورايد  
Na+   ＇لور ايونونه شته؛ يعن３ په واحده حجره ک３ د کلورايد يو أيون د سوديم له يو ايون سره   ک３ د 

NaCl   دی: سمون لري، نو د سوديم کلورايد فورمول 

 

NaCl   واحده حجره د توپ او ميل３ موډل  )6 - 7) شکل: د 
      هــر ＇ومــره چ３ د بلورونو د جوړيدلو او رشــد چ＂کتيا کراره وي، په هماغه کچه ＊ــه اوکيفيت 
))(12(  د مرکب  224 OHSOKCr لرونکي کرستلونه جوړي８ي، )6 - 8( شکل د زن＃ )پ＂کري(

طبيعي بشپ７ کرستال  را＊يي: 
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 OHSOKCr 224 12)(  (6 - 8) شکل: بشپ７ بلورونه له طبيعي بشپ７ شکل ＇خه وتلي 
٦-١-٣: د جامداتو ډولونه

د جامداتــو خــواص تر يوه ＄ايه د هغو هندســي بلوري شــبکو په ب２و، د هغوى د ک５＋ــودل شــوو 
واحدونو ＄ان／７تيا )اتومونو، ايونونو او ماليکولونو(، د شبک３ په ！کو اود هغوی ترمن＃ قوې پورې 
اړه لري. په دې بنس، کيداى شي جامدات په ＇لورو ډولونو وليدل شي چ３ له ايوني، ماليکولي، 

کووالنسي او فلزي ＇لورو ډولونو ول５دل شي: 
ــدات: د ايونــي جامداتو په شــبکه ک３ مثبت او منفي ايونونه شــته. ＇رنگه چ３  ــي جام ١ - ايون
د هغــوى ترمنــ＃ الکتروســتاتيکي قواوې )آيوني اړيک３( شــديدې دي، نو د دې ډول شــبکو ب３ 
ترتيبــه کول شــوني نه دي. لــه دې کبله، جامدات له کلکــو ايونونو ＇خه جوړشــوي دي؛ خو دا 
NaCl  يو بلور د مات５دو په مقابل ک３ کلک  ډول جامــدات ماتيدونکي دي؛ د ب５لگــ３ په ډول: د  

مقاومت ＊يي؛ خو که مات شي، په پوډرو بدلي８ي.
 

(6 - 9) شکل: د ايوني جامداتو ！و！ه ک５دل

د ايوني جامداتو د ويلي ک５دو ！کى لوړ دی او د بلوري شبک３ له ماتيدلو سره يو ＄اى وي. ＇رنگه 
NaCl  په  چــ３ ايونــي اړيک３ ډ４رې ！ينگي دي؛ په لوړه تودوخه ک３ ويل３ کي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول:
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Co800   تودوخه ک３ ويل３ کي８ي. د ايوني جامداتوبر４＋نايي ت５رونه  کمزورې ده؛ ＄که د هغوى ايونونه 
پراخه حرکت نه شي کولی؛ خو په ويل３ شوي حالت ک３ د لوړې بر４＋نا ت５رونکی دی.

فکر وک７ئ  
pm167  ده. د  Na او Cl حجم په  او  pm116 Cl  ايونونو ايوني شعاع په وار سره  Na+  او د  

متر مکعب او سانتي متر مکعب او د هغوی مولي کثافت پيدا ک７ئ.

٢- ماليکولي جامدات: په ماليکولي جامداتو ک３ هغه واحدونه چ３ د يوې شبک３ ！کي جوړوي، 
ماليکولونه دي او په هر ماليکول ک３ اتومونه د کووالنسي قوې  پربنس ترکيب شويدي. په ماليکولي 
جامدوجســمونوک３ د واندر والس کمزورې قوه شــته. واندر والس قوه ب５الب５ل ډولونه لري چ３ مهم 

London)(  قوه ده. ( او لندن    polyDipolDi ي３ د ډاى پول– ډاى پولي )
Polar)(  ماليکولونو ترمن＃ الکتريکي متقابل عمل دی. الندې  ډاى پــول – ډاى پول３ قوه د پوالر  
شــکل په شــيماتيک ډول د ن８دې دوو قطبونو يوه جوړه ماليکولونه يوله بل ســره په يوې شبک３ ک３ 

＊يي. ډاى پول- ډاى پولي قوه د ايوني کووالنسي قوې په پرتله کمزورې ده:
 

(6 - 10) شکل: ډاى پول – ډاى پولي قواوې.

ــي جامدات: کووالنســي جامدات ＄ين３ وخت د اتومي جامداتو په نوم هم يادشــوي  3 - کووالنس
دي. په دې ډول جامداتو ک３ جوړوونکي واحدونه د شــبک３ په ！کو ک３ يو له بل ســره په کووالنت 
اړيکو يو＄اى شــوي دي.اتومونه درې بعدي شــبک３ رامن％ته کوي چ３ د بلور فزيکي حدود لوی او 
( دی. د دې مادې په شبکه ک３   SiC پراخ وي. د کووالنســي جامداتو ساده ب５لگه ســليکان کاربايد)
هــر اتوم د ＇لور وجهي په جوړ＊ــت ک３ د کاربــن له ＇لورو اتومونو ســره او دکاربن هر اتوم د  Si د
Si  د ＇لورو اتومونو ســره اړيکه  لري چ３ په پايله ک３ ي３ کلکه جامده بلوري ماده جوړه ک７ې ده. د 
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دې ډول جامداتو د ويل３ ک５دو درجه لوړه ده. ＄که اتومونه په قوي اړيکو ســره يو ＄اى شــويدي. 
＇رنگه چ３ په دې ډول جامداتو ک３ حرکت کوونکي ايونونه او الکترونونه نشته؛ نو د بر４＋نا هادي 
نــه دي؛ الماس هم د کووالنســي جامداتو يو ډول دی چــ３ د کاربن هر اتوم له نورو ＇لورو اتومونو 

سره اړيکه لري:
                                   

               (6 - 11) شکل: د گرافيت او الماس جامد جوړ＊ت
٤- فلزي جامدات: په يو فلزي جامد ک３ هغه واحدونه چ３ د شــبک３ ！کي نيسي، مثبت ايونونه 
ايونونه د يوې مرکز لرونک３ مکعبي   +Na دي. ب５لگه ي３ کولی شــو جامد ســوديم وړاندې ک７و. د
خپل يو الکترون د شبک３ د مجموعي الکتروني وري％３ د   )(Na شــبک３ ！کي نيولي دي. سوديم
جوړيدو لپاره له الســه ورکوي. د الســه ورک７ل شوي الکترونونه د يوه يا دوو اتومونو په ولکه ک３ نه 
وي. خو په ！وله شبکه ک３ د المبو او حرکت په حال ک３ پات３ کي８ي او ！اکلی ＄اى نه لري. دا ډول 
الکترونونه د ازادو الکترونونو په نوم يادشــوي دي. د آيونونو او الکتروني وري％３ ترمن＃ د جاذب３ 
＊ه قوه شته چ３ د جاذب３ دا قوه د شبک３ جوړ＊ت ثابت او پايدار ساتي او په عين وخت ک３ اجازه 
ورکوي چ３ د شــبک３ ب２ه پرته له مات５دو بدله شــي؛ له دې کبله سوديم او ＄ين３ نور فلزونه نرم دي؛ 
ډ４ر اســانه ي３ ب２ه بدل８５ي. ＄ين３ فلزونه ډ４ر کلک دي. ب５لگه ي３  ک５دی شــي چ３  ولفرام )w( او 
Cr)(   ورک７ل شــي. په دې ډول فلزونو ک３ اړيکــه قطبي ده؛ له دې کبله ميل لري چ３ د  کروميــم 
جوړ＊ــت ک８والــى ي３ ډ４ر ل８ او دهغه د ب３２ د بدلون مخه ونيســي. د فلزونــو د ويلي ک５دو درجه د 
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 Co89 پورتنيودليلونو پربنســ په لويه ســاحه ک３ بدل８５ي؛ د ب５لگ３ په ډول: د سوديم د ا４ش５دو ！کى 
دی.  Co3415 ؛خو د ولفرام 

د فلزونو ازاد الکترونونه د هغوى د تودوخ３ او بر４＋نا د لي８دولو المل شوي دي. الکترونونه کولی شي 
چ３ د فلز د يوې برخ３ ＇خه بل３ برخ３ ته حرکت وک７ي اود تودوخ３ او بر４＋ــنا ت５رولو المل شــي. 
حرکت کوونکي او ازاد الکترونونه په فلزونو ک３ هم د هغوى د ＄ال المل کي８ي. هغه بر４＋ــنا چ３ د 
فلز پر ســطحه لگي８ي، الکترون ي３ جذبوي اوب５رته ي３ په چاپ５ريال ک３ خپروي. دا عمل د دې المل 

کي８ي چ３ فلزي سطح ！ولو خواووته ر１ا خپره ک７ي:
 

 
 (6 - 12) شکل فلزي شبکه په جامد فلز ک３

٥- امورف جامدات )ب３ ب２ى جامدات(: په ！ي＂ه تودوخه ک３ مايعات ډ４ر زيات ساړه او کلکي８ي 
چ３ د مايع دا حالت د س７ې مايع په نوم يادي８ي. هر ＇ومره چ３ د مادې تودوخه ！ي＂ه شي، په هماغه 
کچه مايع خپل سيال حالت له السه ورکوي او جامد حالت ته نژدې کي８ي چ３ جامد حالت غوره 
ک７ي. په دې حالت ک３ ماده کلک８５ي او ！اکلی شکل او حجم لري؛ خو د د ننني جوړ＊ت له کبله د 
ب３ ب２ي په نوم   )(Amorph هغوى جوړوونک３ اجزاوې نا منظمه ب２ه لري. دا ډول جامدات د امورف 

جامدات ي３ بولي.  )(Crystal يادوي او د منظمو جامداتو جوړ＊ت لرونکي بلوري 
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ب       الف     
(6 - 13) شکل: الف- کرستال       ب- امورف  

په دې هکله پو＊تنه پيدا کي８ي چ３ کيدی شي امورف جامــــــداتو ته هم جامدو ويلی شي؟ خو 
＄ــواب دادی: هر شــی چ３ ！اکلي شــکل او حجم لري، جامد ورته وايــي؛ خو امورف جامدات 
د دنننــي جوړ＊ــت له کبله مايعاتو ســره ورته والى لري. ＊ي＋ــه هم د امــورف جامداتو په ډله ک３ 

را＄ي.    
٦-١-٤: د جامداتو خواص 

جامدات ！اکلی حجم او شــکل لري؛ خو که د هغوى تودوخه لوړه ک７ى شــي، ل８ انبساط کوي. د 
جامداتو د تودوخ３ د انبســاط ضريب )د يوې درج３ تودوخ３ د زياتوالي په کچه د حجم نســبتي 
بدلون( د گازونو په پرتله ډ４ر کوچنى دی. د فشار اغ５ز په جامداتو ک３ ډ４ره ل８ه دی. جامدات ＇ه نا 
＇ه د انقباض وړ نه دي؛ د ب５لگ３ په ډول: که غو＊ــتي مو وي چ３ د ســپينو زرو د نمون３ حجم ل８ 
atm5105  فشار وارد شي. د جامداتو د حجم ت７ون له  ＇ه نيمايي ته ورسوو، بايد په هغه باندې  
فشــار او تودوخ３ سره د هغوى پر جوړ＊ت پورې اړه لري. په جامداتو ک３ د اتومونو او ماليکولونو 
ترمن＃ وا！ن ډ４ر ل８؛ خو په گازونو ک３ ډ４ر زيات د جامدي مادې جوړ＊ت را＊يي چ３ د جامداتو په 
جوړ＊ــت ک３ ماليکولونه او اتومونه يو له بل سره ！ين／３ اړيکي لري. په جامداتو ک３ د ماليکولونو 
حرکت ډ４ر ورو او حتى نه ليدل کي８ي. مايعات په زياته چ＂کتيا جاري کي８ي؛ ＇رنگه چ３ په مايعاتو 
ک３ ماليکولونه  په اساني يو د بل پر سطح３ ＊ويي８ي، نو د همدې کبله دي چ３ مايعات د هماغه د 
لو＊ي شکل غوره کوي چ３ په ک３ ＄اى لري، له بله پلوه، د جامداتو د ماليکولونو ترمن＃ د جذب 
قوه د گازونو د ماليکولونو د جذب د قوې په نسبت ډ４ره زياته او ډ４ره قوي ده. دا عامل د دې سبب 

کي８ي چ３ د يوې مايع د نننی مقاومت د بهيدو په وړاندې د گازونو په پرتله زيات وي.
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٦-٢: مايعات
مايعات ک５دى شي  چ３ پر دوو الرو ترالسه شي.

1 - د جامداتو د ويلي ک５دو له  الره.
2 - د گازونو د مايع جوړولوله الره.

په لوم７ۍ الره ک３ جامدې مادې  انرژي جذب ک７ې ده او دا انرژي د هغوی د ذرو د حرکي انرژي په 
زياتوالي ک３ کارول شوې ده. په دوهمه الره ک３ د موادو د ماليکولونو ترمن＃ د جذب قوه په گازي فاز 
ک３ زياته شــوې ده او سيســتم خپل چاپ５ريال ته انرژي ورک７ې ده چ３ مايع حالت ي３ غوره ک７ی دی. 
＇رنگــه چ３ د مايعاتو جوړوونک３ ذرې يوه له بل３ ســره ډ４رې نــ８دې دي؛ له دې کبله مايعات ک５دى 
شــي چ３ جامداتو ته ورته وي. همدارن／ه، ＇رنگه چ３ د مايعاتو ماليکولونه او ذرې ازادا حرکت تر 

سره کوالی شي؛ له دې امله گازونو ته هم ورته ک５دی شي.
٦-٢-١: د مايعاتو عمومي خواص

مايعات په زيات３ چ＂کتيا ســره جاري کي８ي او ＇رنگه چ３ په مايعاتو ک３ ماليکولونه په اســانه يو د بل 
د ســطحي له پاســه ＊ويي８ی، نو  د هغه لو＊ي شکل ＄انته غوره کوي چ３ په ک３ موجود دي. له بل３ 
خــوا، د جامداتــو د ماليکولونــو ترمن＃ د جذب قــوه د گازونو د ماليکولونــو د جذب د قوې په 
پرتلــه ډ４ــره زياته ده. دا عامل المل کي８ي چ３ تر ＇و د يوې مايــع دننني مقاومت د جاري کيدلو 

پــه مقابــل کــ３ د گازونــو پــه  پرتلــه  ډيــر وې.
٦-٢-١-١:د مايعاتو اود گازونو دخپريدلو پرتله

＇رنگه چ３ د گازونو ډيرزيات حجم تشــی فضا جوړ ک７ې دی، په هغوى ک３ د ماليکولونو ！کر کم 
دى؛خو دا مطلب په مايعاتو ک３ ډ４ر ل８ دى. پردې بنســ، ويلی شــو چ３ د مايعاتو خپر４دل د گازونو 
د خپر４ــدو پــه پرتله چ＂ک دي او د مايعاتو د ماليکولونــو ترمن＃ ！کر ډ４ر زيات دی چي له دي کبله د 
هغــوى حرکت په يو ！اکلي لوري حرکت کــوي؛ د ب５لگ３ په ډول: که چ５رې مايع رنگ  يو ＇ا＇کى 
په اوبو ک３ ورزيات ک７و، وبه ليدل شي چ３ رنگ په اوبو ک３ په کراره،کراره خپري８ي او له اوبو ＇خه 
د ډک لو＊ــي ！وله فضا نيســي .د مايعاتو د تراکم وړتيا د گازونو د تراکم په نسبت ډ４ره ل８ه ده. مايعات 
＄ان／７ی حجم لري. که ＇ه هم د مايع ب２ه د لو＊ــي په جوړ＊ــت پورې اړه لري؛ خو مايع د گازونو پر 
خــالف د لو＊ــي ！ول حجم نه نيســي. د مايعاتو د ماليکولونو د جاذب３ قــوه د －ازونو د ماليکولونو د 

جاذب３ د قوې په پرتله د ل８ ＇ه تراکم المل ک８５ي. 
مايعات د ســطح３ کشــش لري. د يوې مايع ميل د خپل３ سطح３ د کموال３ لپاره د سطح３ کشش ته 
وايي چ３ له ＄انه ي３ ＊ي３ او د مايع په سطح د قواوو د توازن د نشتوالي له امله رامن＃ ته ک８５ي. ＇رنگه 
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چ３ دننني ماليکولونه دننه لوري ته د باندينيو ماليکولونو د کش کولو المل کي８ي، نو د ســطح３ د 
ماليکولونو له پاسه اغ５زناکه قوه چ３ دننن９ قواوې خنثی ک７ی، نشته.

٦-٢-١-٢: ب７اس ک５دل او دمايعاتو د ب７اس فشار
د مايعاتــو يــو مهم خاصيــت د هغوى د ب７اس ک５دلــو ＄ان／７تيا ده. د مايــع د ماليکولونو چ＂کتيا د 
جامداتو او گازونو د ماليکولونو د چ＂کتيا په شــان ب５له ده او په مقابل ک３ د مايع ماليکولونو حرکي 
انــرژي هــم ور ＇خه توپير لري چ３ په هره شــيبه ک３ ＄ين３ ماليکولونــه چ＂ک حرکت کوي او په 
همــدې محيط ک３ ＄ينــ３ ماليکولونه په کراره حرکت لري. الندې گــراف مطلب په ＇ر－ند ډول 

رو＊انه ک７ی:
 

＊کته تودوخه

پورته تودوخه

！ي＂ه انرژي

(6 - 14) شکل: په يوه مايع ک３ د ماليکولي انرژي و４ش

په يوه مايع ک３ د ماليکولونو انرژيکي گراف او د هغ３ ويش له پورتني شکل سره سم رو＊انه کوي 
چ３ ماليکولونه په لوړه تودوخه ک３ له ډ４رې حرکي انرژي ســره په محيط ک３ شــته. هغه ماليکولونه 
چ３ د يوې مايع په ســطحه ک３ شــته؛ که خپل ＄ان د نورو ماليکولونو له جاذب３ قوې وژغوري، په 
ب７اس بدلي８ي چ３ دې عملي３ ته ب７اس ک５دل وايي. د ب７اس ک５دلو عمليه هره شــيبه تر ســره کيدی 
شــي. د تودوخــ３ زياتوالی د مايــع د ماليکولونو د حرکي انرژي د زياتوالــي المل ک８５ي او د ب７اس 

عمليه چ＂ک وي.
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٦-٢-١-٣: د مايعاتو د ايشيدو درجه
که مايع ته په سر لو＇ي لو＊ي ک３ تودوخه ورک７ل شي، تودوخه ي３ زياتي８ي. د مايع د ايشيدو په بهير 
ک３ )که فشار ثابت وي( د ا４ش５دو ！کى ثابت پات３ کي８ي. په ر＊تيا چ３ په ثابت فشار ک３ هغه تودوخه 
چ３ مايع په ک３ ايشــ８５ي، د همدې مايع د ا４شــ５دو د ！کي په نامه يادي８ي. يوه مايع هغه وخت ايش８５ي 

چ３ د مايع د بخار فشار له وارد شوي بانديني فشار يا اتموسفير سره مساوي شي.
د مايعاتود ا４شــ５دو پروســه په سر لو＇ي لو＊ي ک３ ليدل کي８ي؛ په سرپ＂ي لو＊ي ک３ نه تر سره کي８ي. 
په سر لو＇ي لو＊ي ک３ په مايع باندې وارد شوی باندينی فشار ثابت دی. خو د بانديني فشار له بدلون 
ســره د ا４شــ５دو درجه هم داس３ بدل８５ي چ３ د فشار له زياتوالي سره د مايعاتو د ا４ش５دو درجه لوړي８ي 
او د فشــار له ل８والي ســره د مايع د ايشيدو تودوخه ！ي＂ي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: د اوبو د ا４ش５دو درجه په 
mmHg650  وي، اوبه په   Co100  ده؛ خو په لوړو ＄ايونو ک３ چ３ فشار  يو اتموســفير فشــار ک３  

Co95  ک３ ايش８５ي.

فعاليت  
الف- د اوبو د ا４شــ５دود تودوخ３ درجه  د غره په ســرک３ زياته ده، که د غره په ！ي＂وبرخو ک３؟ 

ول３؟
ب- په اوبو ک３ د کچالو پخول د غره په سرک３ ډ４ر وخت نيسي، که د غره په ！ي＂وبرخو ک３؟ 

ج- هغه اوبه چ３ د غره په ســر ک３ ايشــ８５ي، الس زيات ســو＄وي، که هغه اوبه چ３ د غره په 
＊کتنی برخه ک３ ايشي８ي؟

د ا４ش５دو پروسه په سرپ＂و لو＊و ک３ نه تر سره کي８ي؛ ＄که په سر پ＂و لو＊و ک３ ب７اسونه ！ولي８ي، د 
مايع سطحه ب７اس راچاپ５روي او د مايع د سطح３ فشار لوړي８ي چ３ د مايع د ا４ش５دو خن６ ک８５ي. 
نو هر ＇ومره چ３ په مايع باندې تودوخه زياته شــي، په هماغه کچه په ســر پ＂ي لو＊ي ک３ د مايع 

پر سطحه مجموعي فشار زياتي８ي او د ا４ش５دو بهير نه ترسره کي８ي.
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فکر وک７ئ:  
الف- د بخار په ســرپ＂ي د４／ي ک３، چ３ پر اور اي＋ــودل شــوی وی، د ا４شــ５دو عمليه تر سره 

کي８ي؟ 
ب- د بخار د４گونو په پورتن９ برخه ک３ ســوري ول３ وباســي چ３ په ！اکل３ وخت ک３ واز شي 

او بخار ي３ وو＄ي؟
ج- د اوبــو تودوخــه د بخار د４گ ک３ زياته ده، که په ســر وازو د４گونو ک３؟ اوبه په کوم د４， 

ک３ ډ４رې زيات３ ايش８５ي.
لن６ه داچ３ د مادې جامد او مايع حالت ＇ه نا ＇ه سره يوشان او د －از له حالت ＇خه توپير لري.

٦-٢ –١-٤-: تودوخه او د مادې بدلونونه
که يوي جامدې مادې ته تودوخه ورک７ل شي، کوم بهيربه وليدل شي؟په عمومي ډول، جامده ماده 
ويل３ کي８ي او په مايع بدلي８ي که ترالســه شــوې مايع ته بيا هم تودوخه ورک７ل شــي تودوخه په يوه 
！اکل３ درجه ک３ ايشي８ي اود گاز فاز رامن＃ ته ک８５ي. د اوبو د تودوخ３ او درې －ونو حالتونو )جامد، 

مايع او گاز( بدلونونه د منحني －راف په الندې ډول ليدلی شی:
 

＊کته تو دوخه 

لوړه تودوخه

صعودي حرکي انرژي
(6 - 15) شکل: د اوبو د درې حالتونو)جامد،مايع او－از( د بدلون د وخت او تودوخ３ د درج３ د منحني －راف له ت７او سره.

 هغــه انــرژي چ３ يخ ته وردننه کي８ي، د اوبو د ماليکولونو حرکي اهتزازونه زياتوي چ３ په پايله ک３ 
ماليکولونه سره جال او کرستالي شبک３ يوه له بل３ ＇خه ب５ل８５ي چ３ جامده ماده په مايع بدلي８ي او 
دماليکولونو انرژي دومره زياتي８ي چ３ خپل ＄ای په شبکه ک３ له السه ورکوي. د جامداتو تودوخه 
دويل３ ک５دو تر هغه وخته ثابته پات３ کي８ي چ３ ！وله جامده ماده په مايع بدله شي. له ويلي ک５دو ＇خه 
وروســته د تودوخ３ درجه د ا４شــ５دو تر درج３ پورې لوړي８ي او د تودوخ３ دا درجه تر ب７اس ک５دلو 
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پورې بشپ７ه ثابته پات３ کي８ي. کله چ３ مايع پوره ب７اس شي ،نو دتودوخ３ درجه لوړي８ي.

فعاليت  
              و＇７５ئ چ３ جامد مواد د تودوخ３ د زياتوالي له امله ول３ ويل３ کي８ي؟ د تودوخ３ د زياتوالي 

له امله مايعات په ب７اس او يا گاز ول３ بدل８５ي؟ الندې شکلونه وگورئ او ＄واب ورک７ئ.
 

يخني يا تراکم

تو دوخه يا دفشار
ل８والی

گاز مايع

يخني

تودوخه

کرستالي جامد

(6 - 16) شکل: د د تودوخ３ په ب５الب５لو درجو ک３ د اوبو حالتونه

د يوې مادې د ويل３ ک５دو او ا４شــ５دو ！کى او د جامد او مايع حالتونه د ب７اس د فشــار په واســطه 
！اکل ک８５ي. الندې گراف د اوبو د جامد او مايع د ب７اس فشار ＊يي:

OA  خط: يو اتموسفير فشار ک３ د  جامد او مايع په من＃ ک３ سرحد ＊ي چ３ په ثابت فشار ک３ د  د

تودوخ３ په بدلون جامد په مايع بدلي８ي. 
OC  خــط: کــه چيرته فشــار د درې  د 
－ونــ３ نقطي ＇خه کم شــي جامد فاز په 

بخار )ب７اس( بدلي８ي.)تصعيد(
OB  خط: د مايع او بخار ترمن＃ فشار  د 
او د تودوخ３ په درجه ک３ د مايع او بخار 
ترمن＃ تعادل را＊يي که فشار ثابت اوسی 
د تودوخي د درج３ په زياتيدو ســره مايع 

په بخار بدلي８ي.     
           

          (6 - 17) شکل: له تودوخ３ سره د اوبو د ب７اس د فشار ت７او
  )( Co تودوخه 

 A  B

 C
 O
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٦-٢-٥: د مايعاتو کنگل کيدل
کله چ３ له يوې مايع ＇خه تودوخه واخيســتل شــي، د ماليکولونو حرکي انرژي  ！ي＂ي８ي چ３ د مايع 
تودوخه ورسره ＊کته ک８５ي او ثابت حالت ＄انته غوره کوي او له هغ３ سره د موادو گ６ جامد بلورونه 
السته را＄ي. د يوې مايع د کنگل ک５دو درجه هغه اندازه تودوخه ده چ３ د يوې مادې جامد يا مايع فاز 

يو له بل سره د تعادل په حالت ک３ ساتي.
               جامد  مايع  

که چ５رې له يوې مايع ＇خه تودوخه واخيســتل شــي، د پروس３ لوری ＊ي خواته دوام پيدا کوي او 
دې حالت ته کنگل ک５دل وايي. که جامدو موادو ته تودوخه و رک７ل شــي، د تعامل بهير له پورتن９ 
معادل３ ســره ســم کي０ لوري ته دوام پيدا کوي. دي بهيرته ويل３ ک５دل وايي. د کنگل ک５دلو چ＂کتيا 
د ويل３ کيدو داســ３ چ＂کتيا ده، چ３ سيســتم نه تودوخه جذب او نه ازادوي، دلته د تگ او راتگ 
بهير په دې سيســتم ک３ د تودوخ３ په عين درجه ک３ ترســره کي８ي؛ پر دې بنســ، د يوې خالص３ 

مادې د ويل３ ک５دو او کنگل ک５دو ！کي سره يو شان دي.
 )Sublimation( د جســمونو د جامــد حالت ن５غ پر ن５غــه د －از په حالت بدليدلو تــه د تصعيد
عمليه  وايي. د موادو جامد حالت د مايع او گاز د حالت په شان د ب７اس فشار لري او ＇رنگه چ３ 
په جامداتو ک３ د ماليکولونو ترمن＃ د کشــکولو قوه غ＋ــتل３ ده؛ پردې بنس، د جامداتو ب７اس ډ４ر 
ل８ دی. د تعادل په حالت ک３ د جامد او گاز د ب７اس فشــار ســره مساوي دی او د سيستم د تودوخ３ 
درجه د تعادل په حالت ک３ ثابته ده. که د گازي مادې تودوخه ل８ه شي او له دې پرته چ３ مايع شي، 
جامد حالت ＄انته غوره  ک７ي، دا بهير د تبريد )س７ه ول( په نوم يادي８ي. کيدی شي چ３ ＄ين３ مواد 
په عادي شــرايطو ک３ د تصعيد او تبريد له الرې، خالص ک７ى شــي. ب５لگه ک３ ي３ ک５دى شي  چ３

ورک７ل شي.  )( 810HC او نفتالين  2I
په عمومي ډول، يوه ماده شرايطو ته په پام سره په درې حالتونو )جامد، مايع او گاز( ک３ ليدل ک８５ي 

چ３ د دغو حالتونو يو پر بل باندې بدل５دل په الندې شکل ک３ ليدل کي８ي:
 

(6 - 18 ) شکل: د مادې د درې حالتونو يو پر بل باندې تبديليدل ＊يي
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٦-٣ : گازونه 
٦-٣-١: د －ازونو صفتونه

د －ازونو ＄ان／７تياووته په پام سره چ３ طبيعی －ازونه يو بل ته ورته دي او دا ورته والی موږ ته دا امکان 
راکوي چ３ ايديال گاز تعريف ک７و او وروسته د حقيقي گازونو خواص د ايديال گازونو له خواصو سره 
پرتله ک７و. له دې سره به وليدل شي چ３ حقيقي گاز اوايديال گاز په ＄ينو مواردو ک３ سره  يوشان دي  
)کله چ３ فشار او تودوخه زيات نه وي( د گازونو خواص د گازي موادو ＊ه فکتورونه دي چ３ ک５دى 
شي د ساده قوانينو په واسطه ي３ رو＊انه ک７و. خو لوم７ى اړينه ده، ＇و هغو کميتونو باندې بحث وک７و 
چ３ په گازونو باندې اغ５ز لري چ３ هغه حجم، فشار، د گاز اندازه او تودوخه ده، دا کميتونه به ددې 

＇پرکي په وروستيو بحثونوک３ د ازمايشي قوانينو په باره ک３ زيات کومک وک７ي.
حجم :

گازونه نا＇اپه منبسط کي８ي او خپل اړوند لو＊ی ډکوي؛ د گازونو حجم تل د هغوى د لو＊ي له حجم 
ســره يوشــان دی؛ خو د گازونو د حجم د اندازه کولو کميتونه بايد له ن７يوال سيستم سره سم په واحد 
m)(   دی؛ نو بين المللي  ک３ د وا！ن واحد متر   )(SI تو－ه و！اکل شي. ＇رنگه چ３  په ن７يوال سيستم 
3decm  )ديسي متر مکعب( د  )(  دی او عمدتاً   3m SI)(  د حجم واحد متر مکعب  سيستم ک３ 
Liter)(   په نوم هم يادي８ي. د موادو  حجم د واحد په توگه ！اکي. يو ديسي متر مکعب حجم د ليتر 
   3cm 3m  له اجزاؤو او اضعافو ＇خه هم  کار اخلي چ３ عمدتاً  د حجمونــو د انــدازه کولو لپاره د  

mL1cm1cccc1  کي８ي. 3 === دي او 
فشار

د سطح３ پر يو واحد باندې وارده شوې قوه فشار د:
   

S
Fp =

ک３ پوند   FPS cgs   په سيســتم ک３ د فشــار واحد Bary د MKS په سيستم ک３ پاسکال او په    د 
PSi  په  2/7,141  کي８ي اود پيســ３   InLbatm = دی چ３ )  )( 2In ( تقســيم پر انچ مربع    Lb  (

نوم هم يادي８ي.
دي. د فشار واحدات په ک５ميا ک３ اتموسفير   mmHgPsiInchLbatm 7607,141 2 ===   

او ملي متر ستون سيماب دي.
  

Kpainchbatm
torrmmHgatm

3.101/1.141

7607601
2 ==

==
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٦-٣-١:د گازي مادې مقدار 
n)(   ＊ــودل کي８ي.  د مطلوب３ مادې  پــه عمومي تو－ه، د موادو مقدار په مول اندازه کي８ي چ３ په
د گرامونــو انــدازه پر ماليکولي يا اتومي کتل３  له و４شــلو ＇خه ک５دی شــي د مادې د مولونو مقدار 

ترالسه شي:
  

M
mn =

د گازونو تودوخه
د گآزونــو تودوخــه، په عمومــي تو－ه، په کالوين ！اکل کي８ي چ３ د مطلقــ３ تودوخ３ په نوم ي３ هم 

يادوي:
 

 273+°= CkT

 )( LowBoyls ٦-٣-٢: د بايل قانون  
په 1662 م کال ک３ د رابرت بايل او ادام ماريوت په نامه دوو فرانسوي فزيک پوهانو يو له بل ＇خه 
جال د گازونو د حجم او فشــار ترمن＃ اړيکه په ثابته تودوخه ک３ و＇７５له او ترالســه ي３ ک７ه چ３ په 
کــ３ د گازونو د ！اکل３ کچ３ حجم پرهغوی باندې د وارد شــوي   )tan( tConsT = ثابتــه تودوخه

فشارسره معکوساً متناسب دی.
  

I
p

V 1

نوموړو پوهانو له هغ３  دســتگاه ＇خه کار اخ５ســته چ３ د گاز يوه نمونه په ک３ د ت７ل شــوي درجه 
لرونکي مانومتر په الندين９ برخه ک３ شــته. د مانومتر په واز ســرک３ د ســيمابو د زياتوالي په واسطه 
ک５دای شي چ３ د گاز فشار زيات ک７اي شي او د فشار له زياتوالي سره د گاز حجم په ب５الب５لو پ７اونو 

ک３ و！اکل شي.
 

(6 - 19) شکل: سر وازی مانومتر د هايدروجن له گاز سره  

 HgP

 atmP
 
gasP

گاز

 Hg

 
gasHgatm PPP =+
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له تجزي３ الندې د هايدروجن گاز د فشار- حجم د اندازې  اخيستلو ＄ين３ پايل３ چ３ د تودوخ３ په   
ک３ ترالسه شوي، په الندې جدول ک３ خالصه شويدي:  Co25

Co25  درجو ک３ (6 - 2) جدول: د هايدروجن د گاز تراکم د تودوخ３ په   

د تجربو نمبرفشار په mm Hgحجم په mlحجم X د فشار
 41075.125760I

 41075.121.1830II

 41075.119.7890III

 41075.116.51060IV

 41075.114.11240V

 41075.111.61510VI

په دې پايلو ک３ دوه مهم ！کي دي: لوم７ى داچ３ د فشار په زياتوالي د هايدروجن د گاز حجم ل８ شوی 
PV)(  ثابته پات３ کي８ي او  دې  او دوهم دا چ３ د فشار د زياتوالي او د حجم د ل８والي د ضربولو پايله 

فکتور د بايل او ماريوت توجه ＄ان ته ورواړوله چ３ د هغه معادله په الندې ډول ده: 
 2=KPV  

په پورتنيو اړيکو کp３   فشار v  د گاز حجم او K  ثابت دی چ３ دهغه کچه د تودوخه او گاز په کچ３ 
پورې اړه لري، نو ک５دی شي چI  ３ معادله په الندې تو－ه وليکل ش３:

  
3

tan,tan
=

==
KPV

tConsTtConsn

 
  Iاو II  معادل３ د بايل او ماريوت د قانون په نوم هم يادي８ي. دا معادل３ داس３ هم ليکل کي８ې:

 
41=

P
KV  

په لن６ ډول ويلی شــو چ３ په ثابته تودوخه ک３ د گاز د يو ！اکلي مقدار حجم له فشــار ســره معکوس 
تناسب لري.

mmHg625   فشار ک３  مثال: يو ايديال گاز د بايل د اندازه کولو په دســتگاه ک３ داســ３ شــته چ３ په 
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د گاز حجم 247mL دی. که چيرې فشــار825mmHg ته بدل شــي، حجم ورســره بدل８５ي 
  .  )tan( tConsT =

2211  ک５دى شي: VPVP = KVPKVP    دی نو   == 1122 , حل: د بايل له قانون سره سم
  

mL
mmHg

mmHgmLVV

mmHgP
P
PVVmmHgP

P
P

V
VmLV

187
825

625247?

825

625

247

21

2

2

11
21

1

2

2

1
1

===

=

==

==  

مشق او تمرين وک７ئ    
21014.4   ته بدلون  په  1.23atm  فشــارک３ د ايديال گاز حجم 4.63L  دی. که فشــار

  )tan( tConsT = ومومي، د گاز حجم پيدا ک７ئ .

فعاليت  
K   د بايل د ثابت په نوم يادي８ي. د －ازونو لپاره ددې ثابت  KPV   پــه معادلــي ک３  =  

,,3  ک３ ترالسه ک７ئ. mPaLmmHgLatm مقدار په معياري شرايطو ک３ په 

٦-٣-٣: د چارلس قانون )په گازونو باندې د تودوخ３ اغ５ز(
د چارلــس په نوم فرانســوي فزيــک پوه په 1787م کال ک３ د گازونــو د حجم بدلون دتودوخ３ په 
  )( conP = بدلــون په ثابت فشــار ک３ مطالعه ک７. نومــوړي عالم وليدل چ３ په ثابت فشــار ک３  
Co80   پورې بدل８５ي؛ نو د  Co0   درجو ＇خــه تر  کــه گازونو ته  تودوخه ورک７ل شــي، تودوخه له 

نوموړوگازونو د حجم بدلونونه يو د بل معادل دي.
له 1806 تر 1808 کالونو گيلوســک وک７ی شــول چی د چارلس د گازونو فهرست پوره ک７ي او 
دا ي３ هم و＊ــودل چي په ثابت فشــار ک３ د تودوخ３ د يوې درج３ ســانتي گراد په زياتوالي، د گازد 
 برخه انبساط کوي. د چارلس او گيلوسک د درې نمونه يي ＇７５نو پايل３ په (6 - 20) 

273
1 حجم  

شکل يا گراف ک３ وړاندې شوي دي:
 پــه دې گــراف ک３ د درې نمونو لپــاره د تودوخ３ او حجم ترمن＃ اړيکــ３ د هايدروجن د ب５الب５لو 
کتلو لپاره ＇ر－ندې شــوې دي. په دې تجربو ک３ فشــار ثابت دی. که د گراف دی خطونو ته چ３ د 
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تودوخ３ او حجم د ت７او اړيک３ را＊ــيي، دوام ورک７ل شــي، د تودوخ３ د درجو افقي محور به په يوه 
)0(   دی، پرې کوي. له دې تجربو ＇خه پايله اخيســتل  =V ！اکلــي ！کــي ک３ چ３ په دې ！کي ک３ 
CC پورې، د گازونو حجم له صفر سره مساوي  °° 2730 کي８ي چ３ د تودوخ３ د تنزيل په بهير ک３ له

تودوخه ک３ گاز بايد د من％ه الړ شي.  Co273 دی. په 
له اړوندو ترســره شــوو تجربو چ３ په ب５الب５لو گازونو باندې شــوې دي،  پايله اخيســتل شويده چ３ د 
هغوى د －رافونو له رسمونو ＇خه مستقيم خطونه حاصلي８ي او هغه د تودوخ３ ！ول افقي محور په يوه 
C°273  ！کي ک３  پرې کوي. ＇رنگه چ３ حجم له صفر ＇خه په ！ي＂ه تودوخه ک３  ！اکل３ تودوخه
C°273   تودوخه ډ４ره ل８ ده؛ نو دغه دتودوخ３ درجه، مطلق صفر منل شــو４ده )د هغ３  نشــته؛ نو

Co15.273  دی(. د مستقيمو خطونو عمومي معادله (6 - 20) شکل ده: دقيق عدد  
 ItaV += )273(  

a  د مستقيمو خطو ميل دی.  Co  د تودوخ３ درجه او T   په   V   د گاز حجم ، I)(  معادله ک３  په  
))273(    دی  اود کالوين له مقياس ســره اړيکه لري، نو دا معادله داســ３ هم  += tav ＇نگه چ３

  V/T = a )n. p(……………………………………….……. II  :ليکلی شو

 

(6 - 20) شکل: د فشار او تودوخ３ ترمن＃ اړيکه

)tan(   ک３ د ！اکلي مقدار گازونو حجم له تودوخ３ ســره مســتقيمه اړيکه  tconsp = په ثابت فشــار 
لري. پورتن９ قضيه د چارلس او گيلوسک په قانون پورې اړه لري.

ده او که دا   1T 1V  وي؛ نو د دغه گاز لوم７ن９ تودوخه  که په ثابت فشار ک３ د يو ！اکلي مقدار گاز حجم
دی. نو ليکلی شو چ３:   2V 2T  شي، د گاز حجم تودوخه

 300  200  100  0  100  200 Co

لوم７ی نمونه

دوهمه نمونه

دريمه نمونه
 C273o
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Co50  ته  بدله شــي،  حجم لري. که تودوخه  L28.1 Co25   ک３ لوم７ى مثال : يو ايديال گاز په 
د دغه گاز حجم به ＇ومره وي ؟ )که فشار ثابت وي( 

حل: 

   فکر وک７ئ
3128cm  حجم نيولی دی، که د  نوموړی  Co27    تودوخه ک３، يو ايد يال گاز  په ثابت فشاراو

3214cm   ته بدلون ومومي، نو تودوخه به ＇ومره وي؟ گاز حجم 

L65.2   حجم نيولی دی،  atm1    فشــار ک３ يــو ايديال گاز  Co25   تودوخه او ــم مثال: په  دوه
atm2    ته لوړ شــي، د دغه گاز حجم به  Co75   او فشــار کــه چ５ــرې  پــه يوه وخت ک３ تودوخه 

＇ومره وي؟ 
حل:

t    ثابت دي( n  او  ( 1 - د بايل د قانون پربنس
 
P

V 1  

 
4K

T
V

1

1 =

 

4K
T
V

3KTV

2 =

=

 
5K

T
V

2

2 =

 
6

T
V

T
V

2

2

1
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?V

1.39L
298K

323K1.28L
T
TVVC50T

T
T

V
VC25T

1.28LiV

2

1
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2

0
2

2

1

2
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1

1

=
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?V
K323C273C50TC50t

K298C273C25TC25t

L28.1V

2

oo
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o
2

oo
1

o
1

1
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=+==

=



157

2 - د چارلس د قانون پربنسn(   اوp   ثابت دي( 
 TV  

د بايل او چارلس د معادل３ د ترکيب ＇خه کوالی شو چ３ وليکو
 )n  ثابت دی(

P
CTV =

 
په دې فورمول کc３ د تناسب ثابت دی چ３ تناسب ي３ پرمساوات تبديل ک７ي دی؛ نو: 

 
C

T
PV

=
 

پورتن９ اړيکه د گازونو د ترکيب د قانون په نوم يادي８ي چ３ د گازونو د دوو ب５الب５لو حالتونو لپاره 
ي３ په الندې ډول ليکلی شو:

         

2

22

1

11

12

211
2

2

22

1

11

T
VP

T
VP

1.55L
298K2atm

348K2.65L1atm
TP
TVPVC

T
VP

C
T
VP

=

====

=

   

٦-٣-٤: د اوگدرو اصل
د گيلوســک له قانون ســره ســم، د تعامل کوونکو گازونو د حجمونو نســبت په ک５مياوي تعامل ک３ 
د فشــار او تودوخ３ د يوشــان شــرايطو الندې تام او کوچني عددونه دي؛ د ب５لگ３ په ډول: نايتروجن 
او هايدروجــن د زيــات فشــار او تودوخ３ الندې يو له بل ســره تعامل کــ７ی او امونيا ي３ جوړه ک７ې 
3:1   او د هغه برعکس ده. د امونيــا پــه جوړولــو ک３ د نايتروجــن او هايدروجــن حجمي نســبت

دی.  1:3: 22 =NH
 
322 23 NHNH +  

دوه حجمه   يو حجم + درې حجمه
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په دې مورد ک３ پو＊تن３ من＃ ته را＄ي، دا چ３ ول３ د حجمونو ترمن＃ اړيک３ ته په پام سره دا هماغه 
اړيکه ده کوم چ３ د تعامل کوونکو موادو د ماليکولونو د شم５ر ترمن＃ په ک５مياوي تعامل ک３ شته؟

د دې ســوال ＄واب دا دی چ３ د ب５الب５لو گازونو مســاوي حجمونه د فشــار او تودوخ３ تر يوشــان 
شــرايطو الندې مســاوي شــم５ر ماليکولونه لري )د اوگدرو لوم７ى قانون(.د ب５الب５لو گازونو د ذرو 
مساوي شم５ر )ماليکولونه، اتومونه او يا ايونونه( د فشار او تودوخ３ د يوشان شرايطو الندې مساوي 

حجمونه لري. )د اوگدرو دوهم قانون(
د اوگدرو د اصل پربنســ، په ثابت فشــار او تودوخه ک３ د گازونو حجم ن５غ په ن５غه د هماغه گاز د 

مول له شم５ر سره متناسب دی:
     T=constant
                                                                                              P=constant

     مشق او تمرين وک７ئ
STP شرايطو ک３ ＇و ليتره حجم لري؟  2310011.3  ماليکولونه به الف- د نايتروجن د－از

ب- د گازونو مولي حجم پر کوم عامل پورې اړه لري؟ مولي حجم ته په پام ســره په ســتندرد 
Co127  ک３ محاسبه ک７ئ. شرايطو ک３ د گازونو مولي حجم په يو اتموسفير فشار او 

٦-٣-٥: د ايديال گازونو قوانين
د بايل قانون، د چارلس قانون او د اوگدرو اصل درې واړه هغه تناســب بيانووي چ３ ايديال گازونه 

پرې رو＊انه کي８ي. دنوموړوعلماوو د  قوانينو تناسب داس３ لن６ولی شو:
   )د بايل قانون(

p
V 1 ) n او T  ثابت دي(  

TV   )د چارلس قانون( ) n او p  ثابت دي(   
nV  )د اوگدرو اصل( ) p او  T ثابت دي(    

 له در４وو تناسبونو ＇خه ليکی شو چ３:
31 nT

p
V         

که د در４م３ )3( معادل３ تناســب پر مســاوات تبديل ک７و، R چ３ د گازونو د تناسب په نوم يادي８ي، 

 

2

1

= K
V
n

nV
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د معادل３ په ＊９ خوا ور زياتوو او ليکو چ３: 
  

4

1

=

=

nRTPV
P
nRTV

p
RTnV

＇لورمــه اړيکــه د ايديــال گازونو د حالت د عمومي يا بشــپ７ې معادل３ په نوم يــادوي. د R  قيمت د 
حجم، تودوخ３، فشــار اود گازونو په کچ３ پورې اړه لري. د شــرايطو او －ازونو مقدار ته په پام  ســره  
L4.22  حجم لري؛ نو که د ايد  STP  شــرايطو ک３ يو مول د هــر گاز د  R قيمــت بدل８５ي؛ خو په  
V   قيمتونــه د گازونو د حالت په عمومي معادله کــ３ معامله ک７و، د پورتنيو  PTn  او ,, يــال گازونــو

پارامترونو له قيمتونو سره سم د R ب５الب５ل قيمتونه السته را＄ي:
 

L64,8   حجم نيولی دی او د هغه مقدار   atm432,0   فشار ک３  لوم７ى مثال: يو ايد يال گاز په 
176,0  مول دی. په نوموړي گاز باندې وارده شوې تودوخه ومومئ.

 

＄ان وازمايئ  
L6    حجم لري. دنوموړي گاز فشــاربه  ＇ومره  Co35    تودوخــه ک３ g5   گاز پــه د اکســيجن 

وي؟

  

?R
m104.22L4.22V

Kmol
J31.8

K273mol1
m104.22KPa3.101Rmol1n

nT
PVRKPa3.101atm1P

nRTVPK273C0T

33

33

0

=
==

===

===

===

 

11

33

11

KmolLatm0802.0R

m1064.8L64.8V

K258
KmolLatm0802.0mol176.o

L64.8atm432.0
nR
PVTmol176.0n

432.0P
nRTVP?T

=

==

====

=
==
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د گازونو کثافت
که د گاز مولي کتله د هغوی پر يو مول حجم باندې  په ستندرد شرايطو ک３ تقسيم  شي، د گاز 

مولي کثافت الس ته را＄ي:
 

STP
mol V

molmD )(  

لوم７ى مثال:
 )KPa3,101(5,61 Co22   تودوخه او يو اتموسفير فشار ک３ ،  د هايدروجن د گاز  پن％ه گرامه په 

ليتره حجم لري. د هغه مولي کثافت پيدا ک７ئ.
 

nRTPV   معادله ک３ معامله ک７و، الس  = n  قيمت په  دی، که د   
M
mn = ＇رنگــه چــ３   

ته را＄ي چي:
 DRTPM =   يا  

RT
v
mPM =    يا  

RT
M
mPV = nRTPV  يا  =    

  
RT
PMD =

دوهم مثال
atm5.2   فشــار ک３ پيدا ک７ئ. د اکســيجن د  K350  تودوخه او  د اکســيجن د گاز کثافت په

amu32   ده. گاز ماليکولي کتله 
حل:

 
 

       مشق او تمرين وک７ئ

K300   تودوخه  د نايتروجن گاز د هغ３ يوې نمون３ فشار پيدا ک７ئ چ３ کثافت ي３ په   
molg   ده. /28 Lg  دی. د يو مول نايتروجن کتله  /0.2 ک３  

 
RT
PMD =

 D
 
1

11

1

79.2
350082.0

325.2
== Lg

KKmolatmL
molgatmd

 
L/g09.0

K295molJ31.8
mol/g016.2KPa3.101d 1 ==
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STP  شرايطو ک３ ديو ايديال گاز د مولي حجم محاسبه ٦-٣-٦ : په  

L4.22   دی: STP   شرايطو ک３  محاسبو ＊ودل３ ده چ３ د يو ايديال گاز حجم په 

  

L
atm

kKmolatmmol
P
nRTV

nRTPV

4.22
1

2730802.01 11

===

=

L4.22   حجم نيسي. STP   شرايطو ک３ د هر گاز يو مول  نو په 

ــټ د گازونو د  ٦-٣-٧: د گازونو عمومي معادل３ پر او د گازونو کثافت پر بنس
ماليکولي کتل３  پيدا کول.

د گازونو عمومي معادل３ ته په پام سره ک５دی شي چ３ د گازونو د ماليکول کتله ترالسه شي:

 

PV
mRTMRT

M
mPV

M
mn

nRTPV

==

=

=

2

1
 

Co50  تودوخه او  732mm Hg فشــار کي  3PH  د گاز کثافت په   لوم７ى مثال: د فاســفين 
Lg   دی، نوموړی گاز ايديال دی؛ ماليکولي کتله ي３ محاسبه ک７ئ. /26.1

 

             
مشق او تمرين وک７ئ!   

PaM1.0  فشــار ک３، يو ليتر مشــبوع هايدروکاربن گاز    په صفر درجه ســانتي گراد تودوخه، او
g96.1  کتله لري؛ ماليکولي کتله او فورمول ي３ پيدا ک７ئ.

  

?M
KmolmmHg36,62R

K323C50T

mol/g34Mm10L1V

m10mmHg732
K323KmolmmHg36.62g26.1Mg26,1d

PV
mRTMmmHg727P
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=
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mRTMmmHg727P
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 mmHg732P =
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٦-٣-٨: د گازونو مخلوط )د دالتن قسمي يا جزيي فشار(
په 1801 م کال ک３ جان دالتن د يو ل７علمي تجربو پر بنســ پايله تر الســه ک７ه چ３ د گازونو له 
مخلوطو ＇خه د ډک لو＊ــي پر د４وال باندې وارد شــوی فشــار د گازي مخلوط د تشکيل کوونکو 
اجــزاوو د گازونــو د هر يوه د مجموعي فشــار ＇خه عبارت دی؛ پر دی بنســ ديو گازي مخلوط 
！اکل شــوی فشــار بايد د گازونو د جمع３ له حاصل سره مساوي وي، داس３ چ３: که د مخلوط هر 
يو جز د لو＊ــي حجم يوازې ＄انته ونيســي او د لو＊ــي پر ديوالو باندې فشار واچوي، نو د دالتن له 
جزئي فشارونو سره سم ک５دي شي وويل شي: د يو گازي مخلوط جمعي فشار د －ازونو د هر جز د 
فشارونو د جمع３ حاصل ＇خه عبارت ده. جزئي يا قسمي فشار داس３ تعريفي８ی: که چ５رې  يو گاز 
په يوازې تو－ه يو لو＊ــى ونيســي اوخپل جزئي فشار او معادل فشار يي د لو＊ي پر ديوال وارد ک７ي، 
د قسمي يا دجزئي فشارپر نامه يادي８ي. الندې شکلونه د دالتن د جزئي فشار او د گازونو د مخلوط 
mmHg100   اود هايدروجن  مجموعي فشار را＊يي؛ د ب５ل／３ په ډول: که د هيليوم جزئي فشار 
mmHg400   دی. ＇ه نا＇ه د  وي، نو  مجموعي فشــار يا ！ول فشار   mmHg300 جزئي فشــار  
گازونو ډ４ر مخلوطونه د دالتن د جزئي فشارونو د  قانون ＇خه پيروي کوي او بنس＂يز شرط ي３ دا دی 

چ３ مخلوط شوي گازونه بايد يو له بل سره تعامل ونه ک７ي:

        

           
(6 - 21) شکل: د دالتن د قسمى فشارونو قانون په ثابت３ تودوخ３ ک３  

( د گازونو حالت ک５دای شــي  مجموعي فشار او د هر   nRTPV =  ( د عمومي معادل３ پربنســ
گاز جزئي فشارپه الس راوړل شي:
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دا چــ３ د مخلوطو موادو د يو جز مول تقســيم پرجوړوونکو اجــزاؤو دمولونو پر مجموع３ باندې د 
iX   و＊ودل شي،  يوه جزء د مول تقســيم، د اجزاؤو مولي کســر دی، نو که  د يو جزء مولي کسر په 

نو لرو چ３:
  

5

4

=

=

XiPPi

X
P
P

Total

i
Total

i

2H    －ازونو ＇خه هر يو، د يو گرام په کچه په يو لس  ليتره بالون کي  22  يا ,ON مثال: که چيرې

ده. مجموعي   Co125 وردننه ک７ئ، نوموړي گازونه ايد يال دي. د دې گازونو د مخلوط تودوخه 
atm  په واحد ي３ پيدا ک７ئ( Total)(  ي３  پيدا ک７ئ. )د  فشار 

حل: 

               

                                            
                                                    

         
                 

 

په عمومي ډول، د گازونو د مخلوط سيستم مجموعي فشار په الندې فورمول په واسطه محاسبه 
ک７و:

 
V
RTnP Total
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V

nRTP

mol0714,0
mol/g14

g1
M

m
n

11

O

H

N
N

2

2

2

2

===

===

===

 
mol

molg
g

M
m

n H
H 5.0
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٦-٣-٩: د －ازونو دماليکولونو د خپر４دو او ننوتن３ په اړه د گراهام قوانين
GrahamTomas  پر ب５الب５لــو گازونو باندې د  پــه 1829م کال کــ３ ان／ريز پوه تومــاس گراهام 
و＇７５له. خپريدنه هغه اصطالح ده چ３ له   )(Effusion Diffusion)(  او ننوتنه خپريدو چ＂کتيا 
يوه محيط ＇خه بل محيط ته د موادو د کتلو دحرکت په اړه استعمالي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: کله چ３ 
خواړه د پخ５دلو په حال ک３ وي، له لو＊ي ＇خه گازونه بهر ته و＄ي او په چاپ５ريال ک３ خپري８ي چ３ 

موږ د خپل３ شام３ په حس د غذا بوى حس کوو.
گراهام وموندله چ３ د گازونو د ننوتن３ چ＂کتيا په گازي محيط ک３، د گازونو د کثافت له جذر مربع 

سره معکوس تناسب لري:
  د －از د خپريدو چ＂کتيا

1=
D
KV  

د A  اوB   دوو گازونو د ننوتن３ نسبت ک５دای شي داس３ ترالسه شي:  

  د A د  گاز د خپريدو چ＂کتيا
2=

AD
KVA  

   د B  گاز د خپريدو چ＂کتيا   
3=

BD
KV       

      
 
4=

A

B

B

A

D
D

V
V

1 او 4 معادله د گراهام د خپريدو د قانون په نوم يادي８ي.
په ！اکل３ تودوخه او فشــارک３ د گازونو ماليکولي کثافت او ماليکولي کتله يو له بل３ ســره مســتقيماً 

 اړيک３ لري:  

6

5

=

=

P
nRTV

v
mD

د 6 معادل３ د  V قيمت ＇خه په 5 معادله ک３ معامله کوو، السته را＄ي چ３:
 

9

1

8
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=

==

RT
PMD

mRT
MmP

mRT
mPD

M
mn

nRT
mP

P
nRT
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د دوو ثابتود ضرب او تقسيم حاصل له در４م ثابت سره مساوي دی؛ يعني:
 
K

RT
P

=
 

 
11
10=

MD
MKD

 
＇رنگه چ３ د گازونو ماليکولي کتله او ماليکولي کثافت يو له بل سره ن５غه اړيکه لري، نو د گراهام د 

ماليکولي خپريدن３ د قانون په بنس کوالی شو د دوو گازونو لپاره داس３ ليکلی شو:
  

A

B

B

A

M
M

DiffusionV
DiffusionV

=
)(
)(

گراهام په )1826( م کال ک３ بله مقاله هم نشر ک７ه. په هغ３ ک３ ي３ د د４والونو له کوچنيو سوريو ＇خه 
د گازونــو د نفــوذ په اړه علمي مطلبونه وړاندې ک７يدي. د يــو گاز د ماليکولونو نفوذ د هغه ماليکولي 
حرکت د د４وال تر من＃ تخلخل دی. د ماليکول د ت５ريدو قانون د ماليکولي خپريدن３ له قانون ســره 
يوشــان دی. د گازونــو د ت５ريدو چ＂کتيا د د４ــوال اود ت５ريدو نيم تيريدو وړ غشــا )پردې( د ماليکولي 

کثافت د جذر مربع او د هغوى د ماليکولي کتل３ له جذر مربع سره  معکوس تناسب لري؛ 
يعن３:

A

B

B

A ��
D
D

EffusionV
EffusionV

=
)(
)(      يا    

 

A

B

B

A

M
M

EffusionV
EffusionV�� =

)(
)(

 

(6 - 22) شکل: د گازونو د نفوذ چ＂کتيا

ــال: د X  نامعلوم گاز د ت５ريدن３ چ＂کتيا تخلخل)ســوري( لرونکو د４والونو له ســوريو  ــ７ى مث لوم

279.0  دی چ３  د هايدروجن گاز د ت５رون３ چ＂کتيا له نوموړي ديوال ســره يوشــان ده )که  ＇خه
STP  وي( د نامعلوم گاز ماليکولي کتله ترالســه کــ７ئ؛ د هايدروجن ماليکولي کتله  شــرايط  

016.2  ده.
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     حل : 

26
279.0

02.2
279.0
016.2

016,2279,0

)(
)(

2

2

2

===

=

=

xxx

x

X

H

H

X

MMM

M

M

M
EffusionV
EffusionV

جواب

الس ته را＄ي.   2CO OH    او    2 دوهم مثال: د اکســيجن په شــتون ک３ د ايتان له سو＄５دو ＇خه

L50.4   اکســيجن په واسطه وسو＄ول شي، ＇و ليتره کاربن ډاي اکسايد  که 1.26L ايتان د 
 atm00.4 Co400    او فشــار    2CO   او ＇و ليتره د اوبو ب７اســونه به توليد شــي؟ تودوخه

دى.
حل:

 

0.094L ３دی چ   L4.4 L50.4  ده. د 1.26L ايتان معادل اکسيجن     د اکسيجن کچه  
OH  کچه ک５دی شــي، د ايتان له  2

2CO  او  اکســيجن لــه تعامل ＇خــه پرته پات３ دی. نــو د
حجمي کچ３ ＇خه په پورته ډول ترالسه شي.

                مشق او تمرين وک７ئ
پروپان د اکسيجن په واسطه سو＄ي او په کاربن ډاى اکسايد او اوبو باندې بدل８５ي.

atm44,8    فشــار ک３ د اکســيجن له زيات مقدار ســره  Co12   تودوخه او يو ليتر پروپان په 
Co925  تودوخه او يو اتموسفير فشار په  2CO  حجم د   ســو＄ول شــوی دی؛ د  توليد شوي 

ليتر محاسبه ک７ئ.
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٦-٣-١٠: د گازونو جنبشي )حرکي( نظريه
تــر اوســه مو د ايديال گازونو مهــم خواص د گازونــو د قوانينو الندې؛ لکه:  د بايــل قانون، د دالتن 
قانــون، د گراهام قانون..... مطالعه ک７ل. پو＊ــتنه پيدا کي８ي چ３ ولــ３ گازونه دا نوموړي خواص له 
＄انه ＊ــيي؟  تاريخ ثابته ک７ې ده چ３ علوم په مشــاهدو او تجروبو پيل شوي دي، نظري３ او مودلونه د 
همدې مشــاهدو او تجربو پر بنســ ！ين， دي. ويلي شو چ３ نظري３ د مودل پر بنس ！ينگ３ دي، 

دمودلو پربنس ک５داى شي چ３ د سيستم فورمول او خواص رو＊انه شي.
د گازونــو حرکــي نظريه چ３ هغي ته حرکي نظريه ويــل کي８ي، د گازونو د طبيعت او فزيکي مودل د 

حرکت ＇رنگوالی رو＊انه کوي. دا نظريه د الندې فرضيو پر بنس والړه ده:
1 - گازونــه لــه ډ４رو زياتو کوچنيــو ذرو )اتومونو او ماليکولونو( ＇خه جوړ شــويدي. دا ذرې دومره  
کوچن９ دي چ３ د هغوى د حجم کچه ي３ د هغو ترمن＃ د فاصلو په پرتله په من％ني ډول د لو＊ي هغه 
حجم، چ３ گازونو په هغ３ ک３ ＄اى نيولي دى، ډ４ر کم دی او د لو＊ــي دننه د گازونو اعظمي حد د 

ذرو ترمن＃ له تش３ فضا ＇خه جوړه شوې دی.
2 - د گازونو جوړوونکي اتومونه او ماليکولونه پرله پســ３ په حرکت ک３ دي اود هغوی حرکت بى 
نظم، چ＂ک او پر خط ن５غ دی. د －ازونو د ذرو ددې حرکت په پايله ک３ يو له بل ســره ！کر او هم د 
لو＊ــي له د４وال ســره ！کر کوي. دا ！کرونه االســتيکي )ب５رته گر＄يدونکي( دي. ＇رنگه چ３ په هر 
！کر ک３ د ！کر کوونکو ماليکولونو حرکي انرژي بدلون نه کوي، په بل عبارت د دې امکان شته چ３ 
ماليکولونه په خپل من＃ ک３ خپله  ســينتيک )د ذرو حرکت( انرژي له الســه ورک７ي؛ خو د دوو ！کر 

کوونکو ماليکولونو سينتيکي انرژي مجموعه ثابته پات３ کي８ي.
3 - پــه گازونــو ک３ ماليکولونه او يا اتومونه يو له بل ＇خه جال وي. ＄اى لري چ３ هي＆ د جاذب３ او 

دافع３ قوه د گازونو د اتومونو او ماليکولونو ترمن＃ شتون نه لري. )د ！کر د وخت په استثناء(
4 -پــه گازونو ک３ د ذرو )ماليکولونو او يا اتومونو( حرکت ب５الب５لو شــيبوک３ ک５داى شــي چ＂ک او 
يا ورو وي.＄ين３ ذرې چ＂ک حرکت لري او ＄ين３ ي３ ورو حرکت ســرته رســوي؛ پر دې بنس، د 
گازونــو د ماليکولونو حرکي انرژي هم په لويه ســاحه کــ３ د خو＄يدو په حالت ک３ ده. خو د گازونو 
د اتومونــو او ماليکولونو من％ن９ حرکي انرژي له مطلق３ تودوخ３ ســره ن５غــه اړيکه لري او په ！اکل３ 
تودوخه ک３ ثابته پات３ کي８ي. په )6-23( شکل ک３ د گازونو تصويري مودل وړاندې شويدي. په دی 
مودل ک３ ليدل کي８ي چ３ د گاز يوه ！اکل３ کچه په ر＊ــتيا د ډ４رې فضايي خاليگاوې لرونک３ ده او دا 

خاليگاوې په ډ４ره چ＂کتيا د گازونو د ذرو په واسطه ډکي８ي.     
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)6 - 23( شــکل:  الــف- د گازونو حرکي مودل او برونى حرکــت، ب- د ماليکولونو کچه چ３ 
ذرې يــ３ کي２ــ３ خوا ته بمباردمان کــوي، ج- په راتلونکو شــيبوک３ چ３ وضعيــت د الف د جزء 

معکوس ک８５ي. 
 )٦-٣-١١(: حقيقي گازونه :

هغــه گازونه ايديال خواص را＊ــيي چــ３ د ماليکولونو ترمن＃ متقابل عمل ي３ و نه ليدل شــي. )که 
چ５رې د ماليکولونو ترمن＃ االســتيکي ！کر شــتون ونه لري( او په ماليکولونو نيول شوی حجم  ي３ 
د هغه لو＊ــي د حجم په پرتله، چ３ مطلوب گازونه په ک３ دي، د پام وړ نه وي؛ بايد پوه شــو چ３ په 
حقيقي گازونو ک３ دغه شــرايط نه شــي کيدى چ３ ســل په ســلو ک３ وليدل شي؛ نو ويلی شو چ３ 

حقيقي گازونه د ايديال له طبيعت او سلوک ＇خه ک８والی کوي.

٦-٣-١٢: د حقيقي )ر＊تيني( گازو لپاره د حالتو معادله
T   ته  يو تربل اړيکه ورک７ل شــي، په دې  ,VP    او  کــه د يــوه ！اکلي مقدار گاز لپاره درې متحولو
صورت ک３، د نوموړو دوو متحولو په ！اکلو ســره ، کيدی شــي دريم متحول اســانه ترالسه شي؛ د 
Co39    تودوخه ک３ يو ！اکلی  atm5.0   فشــار او mol1.0    په ب５لگ３ په ډول: د اکســيجن د گاز
حجم نيســي. په عمومي صورت، هغه رياضيکى معادله چ３ فشــار، حجــم، تودوخه او د يو گاز 
د مولونــو شــم５ر يــ３ يو له بل ســره ت７ل３ دی او د گازونــو د حالت د معادل３ په نامه ياده شــوې ده، 
nRTPV  ده چ３ د ايديال گاز د حالت معادله را＊ــيي؛ خو دا معادله  د حقيقي گازونو حالت  =

نه شي ＇ر－ندولی.
)(    په )1873( م کال کــ３ د حقيقي گازونو د حالت معادله د  WaalsVander وانــدر والس
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پــه ب２ه د يو مول حقيقي گاز لپــاره د ايديالو گازونو د حالت معادل３ ته په   
RTbv

v
aP =+ ))(( 2

پام ک３ نيولو سره او د فشار اغ５زه پر حقيقي گازونو باندې و！اکله. په پورتن９ معادله کa  ３ او b مثبت 
ثابتونــه دي چــ３ د هرگاز ！اکلوې ＄ان／７تياوو ＇خه عبارت دي، کــه د گاز کثافت ډ４ر کم وي، د گاز 
حجم )V(  زيات دی او د b ارزش د حجم )V(   په پرتله  خورا ډ４ر کوچنى دی چ３ کيدي شــي 
   صفر ته ني８دې کي８ي. دلته  د واندر والس معادله د 

2V
a د هغه له پامه وغور＄ول شي. په دې حالت ک３ 

ايديالو گازونو د حالت معادل３ ته ن８دې کي８ي: 
 

nRTPV,VnbV

Z
RT
PV,P)

V
anP( 2

2

==

==+

  aاوb   مقدار کيدی شي د تجرب３ په واسطه د هر گاز لپاره ترالسه شي. په (6 - 2) جدول ک３ د 
واندروالس د ثابتو)  aاو b  ( مقدار ＊ودل شوی دی :

(6 - 2) جدول: د حقيقى گازونو ثابتونه

)./( گازونه 2molatmlitlera molliterb /(

 
2H0.2440266 .0

 He0.34120.0237

 
2N1.3900.03913

 
2O1.3600.03183

 
2CO3.590.0427

 CO1.4850.03985

 
4CH2.250.0428

 
3NH4.170.0371

 OH 2
5.4640.03049

 NO1.3400.02789
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Co25  ک３ په يوه ليتره لو＊ــي ک３ ســاتل شــويدي؛ پر  g10   د ميتان گاز د تودوخ３ په مثال: 

 نوموړي گاز باندې وارد شــوى فشــار د ايديال گازونو د قانون او واندر والس معادل３ پر بنس
,ab  قيمتونه له (6 - 3) جدول ＇خه ترالسه ک７ئ. محاسبه ک７ئ؛ 

         حل :            الف : 

ب

           

                    
 د گازونــو د حالــت د عمومي معادل３ په پرتله د واندر والس معادله په ＊ــه تو－ه کوالی شــی چ３ 

 PV     د حالتونو ＇رنگوال او د 
2CO حقيقي گازونه توصيفولی شــي. (6 - 24) شــکل د يومول

K350  تودوخه ک３ په تجربي ډول را＊يي، همدارنگه، د هغوى د حالت ＇رنگوالى  وضيعت په
او تجربــي خــواص د ايديال گاز د حالت معادل３ له واندر والس معادل３ په وړاندې پرتله کوي. نور  
يــ３ معادلــ３ هم د گازونو د حالت د محاســب３ په خاطر وړاندې شــوي دي چــ３ د واندر والس د 

معادل３ په نسبت ډ４رې ＊３ دي؛ خو د هغوى د ثابتونو شم５ر له پن％و ＇خه ډ４ر وي.
 

(6 - 24) شکل: د يو مول گاز لپاره په مطلقه تودوخه ک３ د حالتونو گراف

دايديال گاز قانون

ﾢدواندوروالس معادل

ليدل شوي سلوک
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   مشق او تمرين وک７ئ
د الندې گازونو د   aاو b  کچه د هرې جوړې لپاره پرتله ک７ئ:
   )(2 gI 2)(   او gN ب-      )(3 gNH 2)(   او gH الف- 

(6 - 3) جدول: د گازونو، مايعاتو او جامداتو ＄ين３ ＄ان／７تياوي

گازونهمايعاتجامدات

1 - ！اکلی شکل لري.
)د شکل د بدلون مقاومت(

2 - ＇ه نا ＇ه تراکم نه مني.
3 - د هغوی کتل３ د مايعاتو په 

پرتله لوي３ دي.
4 - د سيال شکل نه لري

5 - د ذرو خپر４دل ي３ کم دي 
او د ماليکولونو حرکت ي３ ډ４ر 

ورو دی.
بل  له  يو  ي３  ماليکولونه   -  6
سره ن＋تي دي؛ يوازې اهتزازي 

حرکت لري.
.

او  لري  نه  شکل  ！اکلی   -  1
ب５الب５ل  ک３  لو＊و  ب５الب５لو  په 

شکلونه غوره کوي.
د  او  لري  حجم  ！اکلی   -  2

تراکم کيدلو خاصيت نه لري.
زيات  ل８＇ه  ي３  کثافت   -  3

دی.
4 - د سيال حالت لري.

مايعاتو  نورو  په  ي３  ذرې   -  5
ک３ د خپريدو وړتيا لري.

خاليگاوې  ترمن＃  ذرو  د   -  6
ي３ ډ４رى ل８ دي؛ چ＂ک او درې 

بعدي ب３ نظمه حرکت لري.

)د  لري.  نه  شکل  ！اکلی   -  1
ظرف ！ول حجم په بشپ７ شکل  

نيسي(
2 - متراکم کيدي شي.

او  لري  کثافت   ي！ ډ４ر   -  3
کتل３ ي３ ډيرې کوچن９ دي.

4 - د سيال شکل لري.
او  لري  حرکت  چ＂ک   -  5

خپري８ي.
6 - چ＂ک حرکت لري او هر 
شکل  بعدي  درې  په  ته  لوري 

حرکت کوي.
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د شپ８م ＇پرکي لن６يز   

�tهر ماده کولي شي د محيطي شرايطو له کبله هره ماده درې حالتونه )جامد، مايع او گاز( لرونکي وي.
�tگازونــه هغــه مواد دي چــ３ جوړونک３ ذرې ي３ يو پر بل３ باندې ډ４ره لــ８ اغ５ز لري. يوه پر بل３ 
بانــدې د ذرو د جــذب ډ４ره لــ８ ده او نامنظم حرکت لري. په لوړه تودوخه او ل８ فشــار ک３ دگازونو 

د ذرو حرکت چ＂ک دی.
�tد جامداتــو خــواص د گازونــو له خواصو ＇خه توپير لري. گازونــه ډ４ر ل８ کثافت لري خو چ３ 
جامدات لوړ کثافت لري. گازونه د فشــار په پايله ک３ متراکم کي８ي؛ خو جامدات ډير کم د تراکم 
＄انگ７تياوي لري. جامدات کلک او ماتيدونکي دي ، په داســ３ حال ک３ چ３ گازونه دا حالت نه 

لري.
�tمايعــات د جامداتــو او گازونو په پرتله ＄ان／７ي خواص  لري؛ د ب５لگ３ په ډول: د موادو د ذرو 

ترمن＃  ي３ د جذب قوه په مايع حالت ک３ ډ４ره ده؛ خو د جامداتو په نسبت ضعيفه ده.
�tپه ثابته تودوخه )T= constant( ک３ د گازونو د ！اکل３ کچ３ حجم له فشــار ســره معکوســه 

اړيکه لري.
�tپه ثابت فشار )P=constant( ک３ د گازونو ！اکلی حجم له تودوخ３ سره ن５غ متناسب دى.

�tد ب５الب５لو گازونو مســاوي حجمونه د فشــار او تودوخ３ د يوشــان شرايطو الندې مساوي شم５ر 
ماليکولونــه لري )د اوگدرو لوم７ى قانون(. د ب５الب５لو گازونو د ذرو )ماليکولونو، اتومونو او ايونونو( 

مساوي کچه، د فشار او تودوخ３ تر يو ډول شرايطو الندې مساوي حجمونه غوره کوي.
��tد －ازونو د مخلوطو په واسطه وارد شوی مجموعي فشار، د －ازونو د مخلوط د اجزاؤو د هر 

جزء فشار د جمع３ له حاصل سره مساوي دى.
�tگراهــام پيداکــ７ه چ３ د گازونو د ت５ريدو چ＂کتيا په بل －ازې محيط ک３ د کثافت له جذرمربع ســره  

معکوس تناسب لري.
ده چ３ په دې معادله کV   ３د گاز   nRTPV = �tد گازونــو د حالــت معادله د يو مول گاز لپاره

حجم دی؛ له پورتن９ معادل３ ＇خه دا پايله اخلوچ３: 
 
Z

RT
PV

=
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د شپ８م ＇پرکي پو＊تن３
1 - گازونه هغه مواد دي چ３ د هغوى جوړوونک３ ذرې يوپر بل باندي.....لري.

ب- د هغو د ذرو د جذب قوه يوه له بل３ سره ډ４ره کمه الف- ډ４ر کم اغ５ز   
د- ！ول ج- نامنظم حرکت   

2 - جامدات هغه مواد دي چ３ ............... لري.
ب- معين شکل الف- معين حجم   

د- ه５＆ يو ج- الف او ب دواړه  
3 - د مايعاتــو خپريــدل د گازونو پر نســبت................. دى او په مايعاتــو ک３ د ماليکولونو ！کر 

....... دی.
د- زيات، نورمال ج- نورمال، ډ４ر زيات  ب- چ＂ک، ډ４ر زيات  الف- ورو 

)tan(   ک３ د يوې ！اکل３ کچ３ د گازونو حجم له فشــار ســره ＇ه  tconsT = 4 - په ثابته تودوخه 
ډول ت７او لري؟

ب- معکوس متناسب الف- مستقيم متناسب  
د- د الف جزء سم دی. ج- تناسب نه لري   

5 - په ثابت فشــارک３ د ســانتي گراد د يوې درج３ تودوخ３ په زياتوالي، د گاز حجم په ..... نســبت 
Co0   ＇خه انبساط کوي. له 

  100:1 د-     2:3 ج-      1:1 ب- الف- 273 :1   
6 - د ب５الب５لو －ازونو مساوي حجمونه د فشار او تودوخ３ د يوشان شرايطو الندې مساوي ..........

لري.
الف- ايونونه  ب- ماليکولونه    ج- اتومونه )په هغه عنصر ک３ چ３ گاز وي(   د- ！ول

STP    شرايطو ک３ ............. حجم نيسي. 7 - يو مول د هر گاز په
  34,22 m د-      mL4,22 ج-    mL22 ب-    L4.22 الف- 

8 - کــه د يومــول －از مولــي کتلــه د يو مول گاز پر حجم تقســيم شــي، په ســتندرد شــرايطو ک３ د 
................ په نوم يادي８ي.

ب- ترکيبي کثافت الف- نسبتي کتله   
د- مخصوص وزن ج- مولي کثافت   
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9 - واندر والس د ر＊تيني －ازونو معادله په .........و＊ودله:
    ج( الف و ب     د( ه５＆ يو

Z
RT
PV

=   ب( 
RTbV

V
ap =+ ))(( 2 الف( 

10 - －ازونه له ډيرو وړو ذرو..... ＇خه تشکيل شوي دي.
الف( اتومونو   ب( ماليکولونو    ج( ايونونو     د( تول ＄وابونه سم دي. 

11 - د يو لو＊ي د －ازونو ډ４ره فضا..... فضا جوړه ک７ې ده:
د( د ماليکولونو ج( د اتومونو  ب ( خالى  الف( ډک  

ــتن３ ــريحي    پو＊ تش
د ！ولو تمرينونو په حل ک３ بايد فرض شي چ３ گازونه ايديال دي.

1 - ＄ينــ３ مــواد په عادي شــرايطو ک３ ول３ د مايع په حالت او ＄ين３ نــور د جامد يا گاز په حالت 
پيدا کي８ي؟ 

L58   د ی ، تر محيطي فشــار النــدې دی چ３ پرهغه  2N   گاز د چــ３ حجــم ي３  2 - ل８＇ــه د 
mL6.49  کم＋ت موندلی دی ، پر دې  mmHg125  فشار ورباندې زيات شوی دی او حجم ي３ 

گاز باندې لوم７نى محيطي فشار )په ثابته تودوخه ک３( ＇ومره دی؟ 
   atm35.8 Co25   او فشــار ي３ 2N   گاز لري. تودوخه ي３  L2.48  حجم او د 3 - د A  لو＊ــی
He  －از په ک３ دی چ３ پر هغه باندې وارد شــوی فشــار B  لو＊ــي حجم نا معلوم دی او د دی. د
Co25    ده . د A  او B  لو＊ي يو له بل سره وصل شوي دي؛ د گازونو  atm5.9    او تودوخه ي３

د مخلوط فشار په دواړو لو＊و ک8,71atm ３ ته لوړ شوی دی ، د B  حجم پيدا ک７ئ. 
mmHg15101    فشار شته، په ازماي＋ــتي د ستگاه ک３ يو ليتره   4 - په يوه ازماي＋ــتي دســتگاه
Co0   وي، په هغه لو＊ي ک３ چ３ له هوا ＇خه ډک دی، د  لو＊ــی په پام ک３ ونيســئ. که تودوخه 

ماليکولونو کچه به ي３ ＇ومره وي؟  
100K`   ده په  3/10   او د هغوى تودوخه cmg 5 - په يوه ستوري ک３ د هايدروجن د گاز کثافت 

دې ستوري ک３ د هايدروجن فشار به ي３ ＇ومره وي؟ 
atm1  محيطي  Co25   تودوخه او  cm2   قطرلري، په  6 - د اوبو پر سطح يوه کروي پوکا１ه چ３

فشار ک３ به دا پوکا１ه  د اوبو د ب７اس ＇ومره ماليکولونه  لري ؟
Lg  دی؛ په دې  /25.1 atm2   فشــار د نايتروجــن د گاز کثافــت Co177   تودوخــه او  7 - پــه 

شرايطو ک３ به هغه په پن％ه ليتره لو＊ي ک３ ＇ومره ماليکولونه ولري؟
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atm8.31   فشــار ورباندې  2N   گاز شــته دی چ３ فشــار په هغه  kg5.1   د  8 - په يو ســلندر ک３ 
   atm75 2N    به په دې ســلندر ک３ زيات شــي چ３  په ثابته تودوخه ک３ د سلندر فشار  دی، ＇ومره

لوړ شي ؟ 
  B د گاز من％ن９ چ＂کتيا د  A درک７ل شــوي دي. د Bاو  A ３9 - فرض ک７ئ چ３ د گاز دوه نمون
د گاز د من％ن９ چ＂کتيا دوه برابره ده )البته د نوموړو گازونو د ماليکولونو چ＂کتيا(؛ که د دواړو نمونو 

atm3  وي، د A  د گاز فشار پيدا ک７ئ. ماليکولي کثافت يو شان او د B  د گاز فشار  
10 - په ثابته تودوخه او 700mmHg   فشار ک３ يو گاز 30L  ليتره حجم لري ، د نوموړي گاز 

حجم په   STPشرايطو ک３ پيدا ک７ئ.
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ک５مياوي تعاملونه
پــه ن７ۍ ک３ زيات بدلونونه او او＊ــتونونه رامنــ＃ ته کي８ي. اوبه ب７اس ک５دل او د ب７اســونو بيا 
ســ７يدل د بــاران يــا واورو او ږل９ په ب２ه، دغــه راز، د ډبرو ！و！ه ک５دل او د هغوى او＊ــتون په 
خاورو، شگو او نورو وړاندې شوي دې. دا ډول بدلونونه فزيکي دي، د فلزونو زنگ وهل، د 
سون， د موادو سو＄يدل، د دواگانو، ډول ډول وسايلو او زينتى موادو جوړول او نور ک５مياوي 
بدلونونــه دي چــ３ دا ډول بدلونونه د ک５مياوي تعاملونو په نوم ياد４ــ８ي. په دې ＇پرکي ک３ به 
د ک５مياوي تعاملونو ډولونه او دک５مياوي تعاملونو شــکلونه زده ک７ئ او د ک５مياوي تعاملونو د 
معادلو ســم ليکل او ســمه الره به مطالعه ک７ئ.چ３ ک５مياوی تعاملونه ＇و ډوله دي، ＇ه ډول 
کوالی شــو چ３ موادوته يو د بل ســره تعامل ورک７و؟ ا－زوترميک او ان６و ترميک کوم ډول 

تعاملونه دي؟ او د معادل３ د ليکلو سمه الرکومه ده؟ 

اووم ＇پـــــرکى 
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٧-١: د ک５مياوي معادل３ مفهوم
ک５مياوي معادله ک５مياوي تعاملونه ＊ــيي چ３ په ســمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسيله ليکل 
کي８ي. هغه مواد چ３ په تعامل ک３ برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو يا د لوم７نيو موادو په نوم او هغه 

مواد چ３ د لوم７نيو موادو د تعامل په پايله ک３ حاصلي８ي، د تعامل د محصول په نوم ياد８４ي.
په ک５مياوي معادلو ک３ تعامل کوونکي مواد کي０ لوري ته او د تعامل محصول د معادل３ ＊ي لوري ته 
)(   ＇خه کار اخلي. وکتور «ورکوي»  =)(   عالم３ پر＄ای په معادله ک３ له وکتور  ليکي او د 

معنا لري؛ د ب５لگ３ په ډول:
II)(  سلفايد                                            سلفر                            + اوسپنه            اوسپن３ 

 

)7-1( شکل: د اوسپن３ او سلفر تعامل او د فيريم سلفايد جوړيدل
مخکــ３ له دې چ３ ک５مياوي معادله وليکو، بايد د تعامــل ډول او د موادو فورمول وپ５ژنو. ک５مياوي 
معادلــه د عملــي تجربو پايل３ بيانوي او د هغوى مواد د ليدلو او لمس کولو وړ دي. د ک５ميا يوه موخه 
د اصولو او قوانينو کشف او پوره ک５دل دي چ３ د تعاملونو د محصوالتو وړاندوينه کولي شي. که ＇ه 
هم دکاغذ پر پا３１ ليکن３  په ســمبوليک ډول د تعامل کوونکو موادو او محصول د ＄ان／７تياو پوره 
نماينده گى په معادله ک３ نه شــي کولی؛ خو  بيا هم ک５ميا پوهان کوشــش کوي چ３ ک５مياوي معادله 
ســمه او پوره پام سره ورو＊ــيي. د يوې ک５مياوي معادل３ د ليکلو لپاره ب５الب５ل３ الرې کارول شويدي 
چــ３ د هغــوى د هر يوې معرفي په الندې ډول کوو؛ خو د معادلو له ليکلو مخک３ د الرو د وړاندې 
کولو لپاره بايد ووايو چ３ په ک５مياوي معادلو ک３ د تعامل کوونکو موادو او د تعامل د محصول حالتونه 
هــم ！ــاکل کي８ي چ３ په الندې جدول کــ３ د تعامل کوونکو او د تعامــل د محصول د موادو حالت 

ليدلى شئ:
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)7-1( جدول: د تعامل کوونکو موادو او د تعامل د محصول حالت

مفهومونهسمبولونه

(Gas=g)ماده د گاز په حالت ده
(Liquid=l)ماده د مايع په حالت ده
(Solid = s)ماده د جامد په حالت ده

(Aqueouse=aq)اوبلن محلول
 (Solved=sol)ب５الب５ل محللونه

ورکوي 
د تعامل دواړو لوروته د محصول مواد بيا په  

لوم７نيو موادو او＊تي دې.
تعامل د تودوخ３ په شتون ک３ ترسره کي８ي  
 Ni.په تعامل ک３ د کتلست شتون ضروري دی
 atmC تعامل د فشار او تودوخ３ په شتون ک5,1200３

٧-١-١: په تورو ليکل３ معادله
پــه دې ډول معادلو ک３ يوازې د تعامــل کوونکو اود تعامل د محصوالتو د موادو نوم په تورو ليکل 
کي８ي، چ３ د تعامل کوونکو او د تعامل محصوالتو د موادو تجارتي او يا علمي نوم وي: په دې معادلو 
کــ３ تعامــل کوونکي مواد کي０ لوري ته اود تعامل محصول د وکتور ＊ــي لوري ته ليکل کي８ي. دا 

ډول معادل３ د تعامل په اړه ډ４ر زيات اطالعات نه وړاندې کوي؛ د ب５لگ３ په ډول:
گاز کاربونيک + ژوندي چونه  تودوخه  د چون３ تي８ه )په پ＋تو ممييز نومونه (
کارب０ ډاى اکسايد+ کلسيم اکسايد  تودوخه  کلسيم کاربوني )علمي نومونه(

 )٧-١-٢(: سمبوليک３ معادل３
په دې ډول معادلو ک３ له ک５مياوي موادو، ســمبولونو او فورمولونو ＇خه کار اخيستل کي８ي چ３ د 
تعامــل کوونکــو او د تعامل د محصول د موادو فزيکي حالت په پام ک３ نيول کي８ي. ＇رنگه چ３ د  
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تورو د ليکلو د معادلو په نسبت له سمبوليکو معادلو＇خه  ډ４ر معلومات او اطالعات تر السه کي８ي؛ 
له دې کبله هغه ډ４رې په کاروړي، د تورو ليکل شــوې پورتن９ معادله په الندې ډول  کوالی شــو چ３ 

په سمبوليک شکل داس３ ليکی شو:

 
 )()()( 23 gCOsCaOsCaCO +

فعاليت  
د الندې افادو لپاره په تورو ليکل شوې او سمبوليک３ معادل３ وليکئ.

1 - د ميتان د گاز  له سو＄ولو ＇خه، د کاربن ډاى اکسايد گاز او اوبه السته را＄ي.
    )( 22CB II)(    اکســايد جامد او کاربن )گرافيت( په لوړه تودوخه، جامد بور کاربايد  2 - بور

CO)(   گاز جوړوي. او کاربن مونواکسايد  
 3 - د نايتروجن ډاى اکسايد گاز له اوبو سره د تعامل په پايله ک３ نايتريک اسيد گاز او نايتروجن

II    اکسايد گاز توليد８４ي.

4 - د امونيا گاز او فلورين گاز له تعامل ＇خه ډاى نايتروجن تترا فلورايد په الس را＄ي.
5 - امونيــم ډاى کروميــت ته له تودوخ３ ورکولو ســره نايتروجن گاز، د اوبو ب７اســونه او جامد 

( اکسايد تر السه کي８ي.  III کروميم)
٧-١-٣: توصيفي معادله

په دې روش ک３ د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو، د يوې توصيفى ډل３ 
په چوکاټ ک３ کار اخ５ستل کي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: کلسيم کاربوني له تودوخى په واسطه په کلسيم 

اکسايد او کاربن ډاى اکسايد گاز تجزيه کي８ي.

فعاليت  
1 - د امونيــم نايترايــت له تجزي３ ＇خه د امونيا گاز او اوبه حاصلي８ي. د هغوی له تورو ليکل３ او 

سمبوليکه معادله وليکئ.
2 - د مالگ３ تيزابو او سود４م هايدروکسايد سره تعامل ک７ی، مالگه او اوبه ي３ جوړې ک７ې دي. د 

تورو ليکلو او سمبوليکه معادله وليکئ.
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٧-١-٤: شکلي معادله
د معادلو د ليکلو په دې ت／الره ک３ له شکلونو ＇خه د اتومونواو ماليکولونو د ليکلو لپاره د معادلو 
د ليکلو په غرض کار اخ５ســتل کي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: هايدروجن له اکســيجن سره تعامل ک７ی، 

اوبه ي３ جوړې ک４７دي:
 

)7-2(شکل: د هايدروجن او اکسيجن تعامل او د اوبو جوړيدلو شکلي معادله

فعاليت   
د الندې تعاملونو شکلي معادل３ وليکئ.

1 - د هايدروجن او نايتروجن تعامل او د امونيا جوړ＊ت
2 - د کاربن او اکسيجن تعامل او د کاربن ډاى اکسايد جوړ＊ت

3 - د هايدروجن او کاربن تعامل او د ميتان جوړ＊ت
٧-٢: د ک５مياوي تعاملونو ډولونه

زموږ په  چاپ５ريال ک３ هره ورځ تعاملونه ترسره کي８ي چ３ زموږ په ژوند باندې ن５غ او يا په بله الره اغ５ز 
لري. له همدې کبله ضروري ده چ３ د ک５مياوي تعاملونو په اړه معلومات ترالســه شي؛ خو ک５مياوي 

تعاملونه ډ４ر زيات دي چ３ زيات３ مطالع３ او زيات وخت غواړي.

د ک５ميا او تعاملونه
 ډولونه

يو －ونى تعويضىدوه －ونى تعويضى

سون

تجزيوىتركيبى

د يادولو وړ ده چ３ ک５مياوي تعاملونه د ک５مياوي مطالعاتو لويه برخه تشــکيلوي. د دې کبله  ک５ميا 
پوهانو ک５مياوي تعاملونه په ب５الب５لو ډولونو و４شلي دي او دو４شلو الره ي３ د هغوی ميخانيکيت ته په 

پام سره په الندې جدول ک３ لن６وو:
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 )7-2( د جدول: د ک５مياوي تعاملونو ډولونه

مثالونهتعريفونهډولونهطبقه بندي

اکسيد４شن او دالکترون ل８５دول1
ريدکشن

د ＄ينو اتومونو د 
اکسيد４شن نمبر 

بدل８５ي

 2
22

4

24

4
22

+

++ OHOCOHC

له اکسيد４شن او 
ريدکشن ＇خه پرته

د اکسيد４شن نمبر 
نه بدل８５ي

 
2

2
2

2 )(OHCaOHOCa ++ +

2
اگزوترميک ) تودوخه د انرژي لي８دول

توليدوونکي(
په ！اکل３ کچه انرژي 

EOCOCازادوي ++ 22

ان６وترميک ) انرژي 
جذبوونکي(

انرژي له محيط 
＇خه جذبوي

 
222 OHgEHgO ++

3
رجعيب５رته گر＄يدل منل

)－ر＄يدونکى(
د تعامل محصول 
بيا په لوم７نيو مواد 

تبديلي８ي 

 322 23 NHNH +

غير رجعي
)نه －ر＄يدونکى(

د تعامل محصول بيا 
په لوم７نيو موادو نه 

تبد４لي８ي

 

EOH4
OC3O5HC

2

2283

+
++

4

د موادو تعامل له سو＄يدلد موادو ＇رن／والی 
اکسيجن سره چ３ 

تودوخه او رو＊نايي 
توليدوي

 
2

2

224 ++

OH

OCOHC

د اوبو په واسطه هايدروليز
د يوي مادې ！و！ه 

کيدل په ＇و مادو 
او د اوبو د ايونونو 

متقابل عمل د 
مرکب د ماليکول له 

ايونونو سره 

 + ++ ClHOHNHClNH
OH

44
2

د تيزاب او القلي خنثی کيدل
تعاملونه

ره
ما

ش

 OHNaClNaOHHCl 2++
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ميخانيکيت5

هغه تعاملونه چ３ د راديکال
 راديکالونو پربنس

کي８ي 

يوه ماده په بله ماده زياتيدل
زياتي８ي

 
62242 HCHHC +

له ماليکول ＇خه يو لرې کيدل
جز جال کي８ي

 OHHCOHC 24262 +

د يو الکترون الکترون خو＊ونکي
خو＊وونک３ ذرې 

په توليد سره تعامل 
پيل کي８ي

 

++

+

++

+

++

HONHCHCON

ONOH

HSOSOHHNO

256662

22

423 4

6

د لوم７نيو موادو او د 
تعامل د محصوالتو 

مقدار

له يو مادې ＇خه تجزيه 
＇و مادې حاصلي８ي

 

2

22 22

O

HOH +

 

2

22 22

O

HOH +

د ＇و مادو ＇خه يوه ترکيب 
ماده حاصلي８ي

 OHOH 222 22 +

7

يو يا ＇و اتومه په ساده تعويض＇ای نيول 
ماليکول ک３ د يو 

يا ＇و اتومونو ＄ای 
نيسي.

 22 HNaOH2OH2Na2 ++

د يو بل په واسطه دوه گونی تعويض
د مرکبونو د ايونونو 

تعويض 

 OHNaNONaOHHNO 233 ++

٧-٢-١: تعويضي تعاملونه
٧-٢-١-١: يو گوني يا ساده تعويضي تعاملونه: په دې ډول تعاملونو ک３ د يو خالص 
عنصــر اتومونــه، د بل عنصر اتومونه په يو مرکب ک３ تعويضوي. په بل عبارت، د يو خالص عنصر 
اتومونــه د بــل عنصر اتومونه له مرکب ＇خــه ب３ ＄ايه کوي او خپله د هغه ＄اى نيســي؛ د ب５لگ３ 
په ډول: کلورين له پوتاشــيم برومايد ســره تعامل کوي چ３ په پايله ک３ د پوتاشــيم برومايد د مرکب 

برومين د کلورين په واسطه له الندې معادل３ سره سم تعويض ک８５ي:
 
)()(2)(2)( 2 lBraqKClaqKBrgClCl ++

)د برومايد أيون د کلورايد په ايون تعويض شوی دی(
( اکسايدک３ نيولی دی.  II المونيم د اوسپن３ ＄ای په فيريم )

 )s(Fe2)s(OAl)s(OFe)s(Al2 3232 ++

ر１ا
 .

2 Cl2Cl
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په ＄ينو ساده تعويضي تعاملونو ک３ ک５دای شي له الندې اړيکو ＇خه د نمون３ په ډول کار واخ５ستل شي:
 AC جدا کــوي او )B( مرکب اوســی د مــس عنصر  BC)CuSO( 4

کــه چيرتــه A فلز اوســي د 
جوړوی.

 

CuFeSOCuSOFe

BACBCA

44 ++

++

 الندې شکل د جست او کاپرسلفي＂و يو گونی تعويضي تعامل او معادله را＊يي:
  )()()()( 44 aqZnSOsCusZnaqCuSO ++

 

)7 - 3) شکل: له جستو سره د کاپرسلفي تعامل

فعاليت :  
الف- الندې ساده تعويضي تعاملونه بشپ７ ک７ئ:  

1 - المونيم د مالگ３ له تيزاب ســره تعامل ک７ی، المونيم کلورايد او هايدروجن ي３ جوړ ک７ی 
دی. 

      + )()( 32 sOAlsC  - 2
      + )()( 2 lOHsK - 3

4 - مس د سپينو زرو د نايترويتو له محلول سره تعامل ک７ی.
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      + )()(2 sCsSiO  - 5
ب- د جستو دفلز په واسطه د مالگ３ له تيزابو ＇خه د هايدروجن ب３ ＄ايه کيدل.

cm50  په  د اړتيا وړلوازم او مواد: فالسک، سرپوښ، زنگون کوږى نل، رابري نل د 
اوږدوالي رب７ي نل، د اوبو تشت، عادي اوبه، ＇لور عدده تست تيوبونه، پايه- گيرا، تست تيوب دان３، د 

په اندازه د مالگ３ او يا گوگ７و تيزاب   mL10 جستو 5 يا 6 ！و！３،  

ک７نالر: د جستو ！و！３ په يوه فالسک ک３ واچوئ او د هغو له پاسه د مالگ３ تيزاب ور زيات 
ک７ئ، ب３ ＄ايه شوى هايدروجن له شکل سره سم امتحان ک７ئ.

)7-4( شکل: د جستو تعامل د مال／３ له تيزابو سره
1 - د تعامل معادله ي３ وليکئ . 

2 - نور کوم فلزونه هايدروجن ب３ ＄ايه کولی شي؟ لست ي３ ک７ي.
 

خپل ＄ان امتحان ک７ئ.  
الندى په تورو ليکل شوو ساده تعويضي معادلو ته ＄ير شئ:
الف- د هايدروجن گاز + القلي    اوبه+ فعاله فلزونه

ب- ضعيف غير فلز + نوې مالگه د    ＄ين３ تيزابونه + د فلزونو ＄ين３ ！و！３ 
ج- د هايدروجن گاز+ نوې مالگه    مالگه+ ډ４ر فعاله غير فلز

د- ډ４ر ضعيف فلز+ نوې مالگه    مالگه + ډ４ر فعاله فلز
الندې معادل３ د پورتنيو معادلو له کوم３ يوې سره سمون لري؟ د هغوى شم５ره ي３ ورته مخ３ 

ته وليکئ. 
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22

22

44

22

24

2223

2

221

HZnClHClZn
HNaOHOHNa
CuMgSOCuSOMg

INaBrNaIBr

++

++

++

++

زيات پوه شئ !  
 + HClCu تعامل نه کوي 

 ٧-٢-١-٢: دوه گوني تعويضي تعاملونه 
په دې ډول تعاملونو ک３ د يو مرکب ايونونه او اتومونه د بل مرکب د ايونونو يا اتومونو په واسطه تعويض 
کي８ي. په بل عبارت، د دوو مرکبو ايونونو ＄ايونه يو له بل ســره په ماليکول ک３ نيســي. د دوو منحلو 
مالگــو تعاملونه چــ３ د غير منحل３ مالگ３ په جوړيدو پاى ته  رســي８ي، دوه گوني تعويضي تعاملونه 

－２ل کي８ي:
 

)7-5( شکل: تعويضي تعاملونه او د هغوی شکلي معادله 

 )(2)()()( 4422 aqLiClsPbSOaqSOLiaqPbCl ++
 

 

د كتيون تعويض

د انيون تعويض

 

 

)(2)()()(2)(

)(2)()()(2)(

2332

2332

aqKClsClOBaaqKClOaqBaCl
sAgBraqNOZnaqAgNOaqZnBr

++

++

د دوه －ونو تعويضي تعاملونو عمومي شکل دا دی:
 

＇لورم ترکيب + در４م ترکيب   دويم ترکيب + لوم７ی ترکيب

 ADCBCDAB ++

په ياد ولرئ چ３ په دوه گونو تعويضي تعاملونو ک３ د محصولونو يوه غير منحله ماده اوبه يا گاز دی.
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فعاليت  
له سود４م سلفايد سره د سپينو زرو د نايتريتو تعامل

د اړتيا وړ لوازم او مواد: تســت تيوب، ＊ي＋ــه يي ميله، د تودوخ３ سرچينه، د سپينو زرو 
نايتريت، سود４م سلفايد او گيرا.

ک７نالره: سود４م سلفايد په يو تست تيوب ک３ واچوئ او د سپينو زرو نايتريت ور زيات ک７ئ. 
تست تيوب د گيرا په واسطه ونيس９. د يوې دقيقى لپاره هغه ته تودوخه ورک７ئ. وبه －ورئ چ３ 

تور رسوب جوړ شوی دي چ３ د سپينو زرو سلفايد ي３ بولي:

 
3223 2)()()(2 NaNOsSAgaqSNaaqAgNO ++  

 

(7 - 6) شکل: له سوديم سلفايد سره د سپينو زرو نايتريتو تعامل

پر رسوب سرب５ره به بله کومه ماده وگورئ چ３ د تعامل د محيط د بدلون المل شوې ده؟
 

٧-٢-٢: انحالليت او د محلولونو جوړيدل :
ک５مياوي مواد د ک５مياوي متقابلو عملو پربنس يو په بل ک３ حلي８ي؛ نو د موادو انحالليت ک５دی 

شي يو ډول قسمي تعامل －２ل شي. د الندې موادو انحالليت په اوبو ک３ مطالعه کوو.
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په اوبو ک３ منحل او غير منحل مواد
Lmol  )مول په يوليتر اوبو ک３( ＇خه زيات په اوبو ک３  /1.0 مالگ３، القلي او هغه تيزابونه چ３ له  
Lmol   ترمن＃ په يو ليتر اوبو ک３ حل  /001.01.0 حل شــي، د حل شــوو موادو په نامه او که د 
Lmol  ＇خه کم په يوليتر اوبو ک３ حل شوي وي، د  /001.0 شــوي وي، ډ４ر ل８ حل شــوو او که له 

غير منحلو موادو په نوم ياد８４ي.
3NO ايونونه ولري په اوبو ک３ منحل دي. هغه مالگ３ چ３ د نايتريتو

)(   په اوبو ک３ منحل دي. 3COOCH ！ول اسيتيتونه 
)(   ！ول３ مالگی له پوتاشــيم کلوريت ＇خه پرته په اوبو ک３ منحل دي او پوتاشــيم  3ClO د کلوريتــو

کلوريت په اوبو ک３ ډ４ر ل８ منحل دي.
AgClClHgCuClPbCl  ＇خه پرته  ,,, 222 Cl)(   په اوبو کــ３ منحل دي؛ له   ډ４ــر کلورايدونه 

په ايشيدلو اوبو ک３ حلي８ي(.  2PbCl II  کلورايد چ３ په اوبو ک３ غير منحل دي )سرب  
   22 ,PbBrHgBr  AgBrBrHgCuBr ,, 22 Br)(  پــه اوبو ک３ منحــل دي؛ له ډ４ــر برومايدونــه 

ډ４ر ل８ حلي８ي.  2HgBr ＇خه پرته چ３ په اوبو ک３ غير منحل دي او
2HgI  پرته چ３ په  AgIIHgCuIPbI  او  ,,, 222

I)(   په اوبو ک３ منحل دي؛ لــه  ډ４ــر ايودايدونــه 
اوبو ک３ غير منحل دي.

＇خه پرته په اوبو ک３   4244442 ,,,, SOAgCaSOSrSOBaSOSOHg )(  له 4SO ！ول سلفي＂ونه 
IIA  گروپ فلزونو پورې  حليــ８ي. ډ４ر زيات غير منحل ســلفي＂ونه د عنصرونو د دوره يــي جدول د 

اړه لري .
)(  په اوبو ک３ غير منحل دي. پرته د دوره يي جدول د لوم７ي او دوهم اصلي گروپ  2S ســلفايدونه

＇خه چ３ په اوبو ک３ منحل دي.  SNH 24 )( دعنصرونو له سلفايدونه او امونيم سلفايد 
)(   په اوبو ک３ غير منحل دي. د دوره يي جدول د لوم７ي گروپ )القلي فلزونه(  2

3CO کاربوني＂ونــه 
په اوبو ک３ حلي８ي.  324 )( CONH عنصرونه او امونيم کاربوني

په اوبو ک３ حل کي８ي.  ))(( 434 PONH فاسفي＂ونه په اوبو ک３ غير منحل دي؛ خو
په اوبو کــ３ غير منحل دي. د لوم７ي گروپ له هايدروکســايدونو )القلي   )(OH هايدروکســايدونه 

22  ＇خه پرته او کلسيم هايدروکسايد ډ４ر ل８ منحل دی. )(,)( OHBaOHSr فلزونه( 
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فعاليت  
د الندې تعاملونو محصولونه وليکئ.  

 

+

+

)()(2

)()(1

2

3

gCOsCaO
aqHClaqNaHCO  

 
  

+

+

+

)()(6

)()(5

)()()(4

)()(3

23

3

323

3

aqHCOCa
aqAgNOaqNaCl

aqNaCOaqNOCa
sCuaqAgNO

٧-٢-٢: تجزيوي تعاملونه 
زياتره مرکبونه د انرژی جذبول د تودوخ３ په ب２ه، بر４＋نا، ر１ا او ميخانيکي ！کرونو په واسطه تجزيه 

اوپه ساده موادو بدلي８ي چ３ د دې تعاملونو عمومي شکل دا دي:
 DCAB +  

  A اوC   د دې ډول مرکبونو د تجزي３ په پايله ک３ ممکن د تعامل محصولونه هم مرکبونه وي، نو
مرکبونه دي. که د تعامل محصول عنصرونه وي نو C او A عنصرونه دي. په همدې ترتيب، که د 
 ،مرکب دی. پردې بنس D عنصر او C تعامل د محصول مواد هم عنصر او هم مرکب وي، نو

ک５دی شي چ３ الندې معادل３ د پورتنيو تعاملونو په ډول وليکل شي:
1 - مرکب + مرکب تودوخه   مرکب
مرکب  2 - عنصر + مرکب    تودوخه

3 - )عنصرونه( عنصر+ عنصر  تودوخه  مرکب 
که د سيمابو اکسايدو ته تودوخه ورک７ل شي، فلزي سيماب او اکسيجن السته را＄ي:

 

)7-7( شکل د مرکيوري اکسايد د تجزي３ شکلي معادله
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لوړه تودوخى

فعاليت  
الندې مثالونه وگورئ. د پورتنيو تعاملونو ډولونو ته په پام ســره د هر تعامل مخامخ د 1، 2 او يا 

3 چ３ د پورتنيو تعاملونو نمبر دی، وليکئ:
  ( )

( )
( )
( )
( )
( )
( ))()()(

)()()(

)()(2)(2

)(2)(

)()()()(

)()()(

)()(

2232

235

2

242

22

23

222

lOHgCOaqCOH
gClsPClsPCl
gOlHgsHgO

gNOgON
lOHsPbOsOHPb

gCOsCdOsCdCO
gOgHOH

+

+

+

+

+

+

د دې ډول تعاملونــو －ــ６ه ＄ان／７تيا له پ５چلو مرکبونو ＇خه د ســاده موادو ترالســه ک７ي دي. د 
تجزيوي تعاملونو له پاره عمومي قاعده ک５دی شي داس３ وليکل شي:

فلز اکسايد    فلز کاربوني +  2CO   
فلز هايدروجن کاربوني    فلز کاربوني +  OHCO 22 +   

 د فلز اکسايد    فلز سلفي +  2SO   
+ فلز نايترايت   فلز نايتريت  2O   
+ فلز کلورايد   فلز کلوريت  2O   

+ ب３ اوبو مالگه    اوبه لرونکي بلوري مالگه  OH 2  
د  B عنصر + د A عنصر    دوه عنصري مادي مرکب

اوبه +د غيرفلز اکسايد   اکسيجن لرونکي تيزاب
فلز+ غير فلز    ويل３ شوې مالگه

هايدروجن + اکسيجن   اوبه 
اوبه + دفلز اکسايد    د فلز هايدروکسايد 

زيات پوه شئ!   
د فلز نايتريت مرکب د تودوخ３ په واسطه د فلز په نايترايت او اکسيجن او په لوړه تودوخه ک３ د 

فلز په اکسايد او د نايتروجن او اکسيجن په گازونو بدل８５ي.

بر４＋نا
بر４＋نا

بر４＋نا

 

)g(O2)g(N)s(OKKNO2

)g(O)s(KNO2)s(KNO2

2223

223

++

+
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  پلټنه وک７ئ
د تجزيوي تعاملونو لپاره له نوموړو ب５لگو ＇خه پرته نورې ب５لگ３ په دې لوست ک３ وړاندې کولی شئ؟

٧-٢-٣: ترکيبي تعاملونه
هغه تعاملونه چ３ په پايله ک３ ي３ دوې يا ＇و ســاده مادې يوه له بل３ ســره ترکيب شــي او يوه داســ３ 
پ５چل３ ماده يا مرکب شــي چ３ له ب５الب５لو اتومونو ＇خه جوړ شــوی وي، د ترکيبي تعاملونو په نوم 

ياد８４ي. د دې تعاملونو عمومي معادله دا ده: 
 CDBA+  

CD  مرکب دی او A اوB  کيدی شــي چ３ عنصرونه يا مرکبونه وي او يا هم   پــه دې معادلــه ک３ 
A عنصر او B مرکب وي. الندې ترکيبي تعامل  و－ورئ: 

 
 

II)(   سلفايد د جوړيدو د تعامل شکلي سمبوليک معادله )7-8( شکل: د فيريم 

د ترکيبي  تعاملونو عمومي معادل３  دا دي: 
1 - )مرکبونه( مرکب + مرکب    مرکب

2 - مرکب    عنصر + مرکب
3 - مرکب    عنصر + عنصر

الندې شکل د اوسپن３ او کلورين جمعي تعامل را＊يي:
  

)7-9( شکل: له اوسپن３ سره د کلورين تعامل
 
)(2)(3)(2

1

3

3

2 sClFegClsFe
oo +

+
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             فعاليت
الندې تعاملونو ته ＄ير شئ. د 2,1 او 3 شم５رو په واسطه ي３ چ３ د پورتنيو عمومي تعاملونو د 

شکلونو نمبرونه دي، له هغ３ سره پرتله ک７ئ: 
 

  
 

)()()(

)()()(

)()()(

)()()(

32

43

2

222

sCaSiOsSiOsCaO
gClNHgHClgNH

sHgOgOlHg
lOHgOgH

+

+

+

+

   
 

n
HH
CC
HH 

HH
CCn

HH
=

 

HH
HCCH

HH 

HH
HCC

HH
+= 2

 

HH
CC

HH
=+ 2HHCCH

 
32232 2NaHCOCOOHCONa ++

د ترکيبي تعاملونو عمومي شکلونه ک５دی شي په الندې فورمولونو هم و＊ودلی شي چ３ د دې 
تعاملونو ډ４ر شکلونه ورسره سمون لري:

د فلز اکسايد   اکسيجن + فلز
د غير فلز اکسايد    اکسيجن + غير فلز

 )قلوي( د فلز هايدروکسايد    اوبه + فلز اکسايد
اکسيجن لرونکي تيزاب   اوبه + د غير فلز اکسايد

مالگه    د غير فلز اکسايد + د فلز اکسايد

ايتلينپولى ايتلين

ايتلين

ايتلين

ايتان

اسيتلين

 

 

پوليمرايزيشن

دالکين بدل５دل په الکان

دالکاين بدل５دل  په الکين



192

پوليمير    مونومير
اوبه    اکسيجن + هايدروجن

4),,,(  امونياک IBrClFXXNHHX =+  
+2H    غير مشبوع مرکبونه د هايدروکاربنونو اکسيجنى مشتقات   

+2X   غير مشبوع مرکبونه هلوجن لرونکي مشبوع هايدروکاربنونه     ),,( IBrClX =   
+HX   غير مشبوع مرکبونه ),,(   هلوجن لرونکي مشبوع هايدروکاربنونه    IBrClX =

فعاليت  
د سماوارونو او چاى جوشونو د منگ لري کول

 کلســيم بــاى کاربوني او مگنيزيم باى کاربوني مال／３ چ３  پــه عادې اوبو ک３ منحل دي، 
دا４شــولو په بهير ک３ ترســب کوي او په نه حليدونکو مالگو بدلي８ي. دا کاربوني＂ونه په لو＊و او 
وسايلو ک３ رسوب کوي چ３ د لو＊و د کتل３ د زيات５دلو او د ســــوريو ) شير دهنونو( د بند４دو 
المل ک８５ي. له وسايلو ＇خه د منگ د لرې کولو لپاره له ب５الب５لو الرو ＇خه کاراخلي چ３ يوه 

ي３ د قلوي محلولونو برابرول دي.
د اړتيا وړ لوازم او مواد: گيالس، هاونگ  له الستي سره، تله، منگ نيولى لو＊ی 

د ＇７５ۍ   g2.0 g5.0  پوتاشــيم کاربونيت او g9  ســود４م هايدروکسايد، د خوړو مالگه،  g10   
پوستک９. 

، د ＇７５ۍ پوستکی او نوموړي مواد له  پورتنيو کچو سره سم په   32COK ک７نالر: د خوړو مالگه، 
＊ــه توگه وتلئ او ســره مخلوط ي３ ک７ئ. بيا ي３ په هاونگ ک３ ＊ه و！کوئ چ３ په پوډرو بدل شي. 

وروسته ي３ په يو گيالس ک３ واچوئ او له هغه ＇خه دمنگ د من％ه وړلو لپاره کار واخلئ.
  برخــه له اوبو ＇خه ډکه کــ７ئ. د اوبو د هر ليتر په مقابــل ک３ دالقلي پوډر 

3
2 د چــاى جــوش  

چ３ په پورتني ډول ترالســه شــوي دي، ورزيات ک７ئ. لو＊ــی د تودوخ３ د سرچين３  په واسطه 
جوش ک７ئ. له ايشــيدو ＇خه وروســته ي３ هم له دوو ＇خه  تر ＇لور دقيقو پورې لرې نه ک７ئ 
او تودوخ３ ته دوام ورک７ئ. له دې ＇خه وروســته بيا اوبه له لو＊ــي لرې ک７ئ. په عادي اوبو او د 
لو＊ــو مين％لو په مايع باندې ي３ ومين％ئ. په لو＊ــي ک３ رامن＃ ته شوي بدلونونه په خپلو کتابچو 

ک３ يادداشت ک７ئ.

پولي ميرايزيشن
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 ٧-٢-٣: د سون， تعاملونه
له اکسيجن سره د موادو تعامل چ３ د تودوخ３ او ر１ا له توليد سره يو ＄ای وي، د سون， د تعامل په 
نوم ياد８４ي. د فلزونو د سون， له تعامل ＇خه فلزي اکسايدونه او د عضوي مرکبونو له سو＄ولو ＇خه 
او انرژي توليدي８ي. که سلفرلرونکي  عضوي مرکبونه وسو＄ول   2CO د اکسيجن په شتون ک３ اوبه،  
شي ،سلفر ډای اکسايد اوکه نايتروجن لرونکي عضوي مواد وسو＄ول شي، د نايتروجن اکسايدونه، 

2NO  جوړي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: د ميتان د سو＄ولو معادله و－ورئ: په ت５ره بيا 

 )(2)()(2)( 2224 gOHgCOgOgCH ++  
يا   CO 2CO  سره جوخت د کاربن مونو اکسايد  که د اکســيجن مقدار ل８وي، له کاربن ډاى اکسايد  

د کاربن لوگی هم ليدل کي８ي.
د اتموسفير په ج／وطبقو ک３ هايدروجن داکسيجن په شتون ک３ سو＄ي او اوبه الس ته را＄ي:

  ++ )(22 222 gOHOH تودوخه

د اکســيجن او غيرې فلزي عنصرونو له تعامل ＇خه غيري فلزې اکســايدونه او د فلزي عنصرونو او 
اکسيجن له تعامل ＇خه فلزي اکسايدونه توليد８４ي؛ د ب５لگ３ په ډول: که د مگنيزيم فلز د اور د لمب３ 

له پاسه ک５＋ودل شي، شعله ور کي８ي )اور اخلي( او سو＄ي８ي:
 ++ MgOOMg 22 2 تودوخه او ر１ا  

د مــوادو ســو＄５دل د ترکيبــي تعاملونو له ډولونو ＇خه دي؟ په اړونده هوا ک３ د فاســفورس په خپل 
ســر ســو＄５دل د موادو د ســو＄يدلو يو مهم تعامل دی. الندې شکل د سپين فاسفورس په خپل سر 

سو＄５دل را＊يي:

 

)7-10( شکل: په هوا ک３ د فاسفورس سو＄يدل

 ++ )()(5)( 10424 sOPgOsP تودوخه او ر１ا  
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فکر وک７ئ  
د موادو سو＄５دلو تعامل ک５دی شي د ترکيبي تعاملونو يو ډول ومنل شي؟

فعاليت  
د مگنيزيم د فلز سو＄ول

 د اړتيا وړ لوازم او مواد: د مگنزيم فلز او اورلگيت 
cm20  فيته واخلئ، اورلگيت ورته ووهئ، تودوخــ３ او ر１ا ته ي３ پام  ــالر: د مگنيزيــم د فلــز   ک７ن

وک７ئ وگورئ، سپينه ايره به، چ３ د مگنيزيم اکسايد دی، وگورئ.
        

   
 )7-11( شکل: د مگنيزيم د سيم                        مگنيزيم له اکسيجن سره تعامل ک７ی او

               سو＄５دل او د تودوخ３ رامن＃ ته ک５دل                         مگنيزيم اکسايد ي３ جوړک７ی دی.

٧-٢-٤: اکزوترميک او اندوترميک تعاملونه
ک５مياوي تعاملونه د انرژي د جذب يا ازادولو له کبله پر دوو برخو و４شل شويدي. لوم７ۍ برخه ي３ 
هغه ډول تعاملونه دي چ３ په پايله ک３ ي３ د تعامل پر محصول ســرب５ره انرژي هم د تودوخ３ او ر１ا 
Exothermic)(   تعاملونو په نوم يادي８ي. د القليو  پــه ب２ه ازاد８４ي. دا ډول تعاملونه د اکزوترميک 
او تيزابونو زياتره تعاملونه اکزوترميک دي او د تودوخ３ له ازاد４دلو ســره ترســره کي８ي؛ د ب５لگ３ په 

ډول:
  EOHNaClHClNaOH +++ 2 تودوخه      

د مالگ３ تيزاب + سود４م هايدروکسايد انرژي+ اوبه + مالگه    
فعال فلزونه له اوبو سره تعامل کوي، ر１ا او تودوخه توليدوي؛ د ب５لگ３ په ډول: کله چ３ د سود４م د 

بالف
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فلز يو وړه ！و！ه د اوبو په ډک تشــت ک３ واچول شــي، ډ４رچ＂ک تعامل کوي چ３ ر１ا او تودوخه توليد 
وي:

 

)7-12( شکل: د سوديم او اوبو اکزوترميک تعامل ، د تودوخ３ او ر１ا توليد
  +++ 22 222 HNaOHOHNa تودوخه + ر１ا 

هايدروجن + سود４م هايدروکسايد    اوبه + سود４م
اکزوترميــک تعاملونه هم د تعامل کوونکو مــوادو د فعالولو لپاره انرژي ته اړتيا لري؛ خو هغه انرژي 
چ３ د تعامل په بهير ک３ ازاد８４ي، د انرژي له هغ３ کچ３ ＇خه زياته ده چ３ د تعامل کوونکو موادو د 
فعالولو لپاره ل／ول ک８５ي؛ د ب５لگ３ په ډول: د مگنزيم فلز لوم７ى بايد د اور شغل３ ته نژدې ک７ى شي، 
چ３ تعامل پيل شــي. کله چ３ تعامل پيل شــو؛ ډ４ره زياته انرژي ازاد８４ي. همدارنگه، که پر پوتاشيم 
پرمنگنيــت باندې  گليســرين ور زيات کــ７و، د تعامل په پيل ک３ د لمر انرژي ته ضرورت دی چ３ دا 
انـــــــرژي د فعالونک３ انرژي )Activition( په نوم ياد４ــ８ي. هغه تعاملونه چ３ د انرژي له جذب 
سره تر سره کي８ي اويا هغه تعاملونه چ３ تودوخ３ ته اړتيا لري، د ان６وترميک تعاملونو په نوم ياد８４ي. 
زياتره تعاملونه، چ３ په ن７ۍ ک３ ترســره کي８ي، ان６وترميک تعاملونه دي؛ د ب５لگ３ په ډول: د چون３ 

له تي８ و ＇خه د چون３ ترالسه کول زياته انرژي غواړي:
             

                            
 
2COCaOΔ

3CaC +O
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فعاليت:  
اکزوترميک او ان６وترميک تعاملونه

En  په  EX)(  او ان６وترميک تعامل د د النــدې تعاملونو معادلــ３ وگورئ، اکزوترميک تعامل د
تورو ن＋ه ک７ئ:

 
 

kJgCOgOsC
kJlSnClgClsSn
kJOAlgOsAl

kJOAlsOAl
kJsOHlOH

kJgHClgClgH
lOHkJsOH

gOgHkJlOH
OsCukJsCuO

kJlOHgCOgOgCH
kJlOHgOgH

5,393)()()(

3,511)()(2)(

4,33512)(3)(4

4,33512)(2

6)()(

185)(2)()(

)(6)(

)()(26,571)(2

)(26,314)(2

890)(2)()(2)(

6,571)(2)()(4

22

42

322

3232

22

22

22

222

2

2224

222

++

++

++

+

+

+

+

++

++

+++

++

٧-٢-٥: د اکزوترميک او ان６وترميک تعاملونو لپاره د انرژي  د４اگرام
 ＇رنگه چ３ وويل شول، ک５مياوي تعاملونه د انرژي له کبله پر دوو برخو اکزوترميک او ان６وترميک 
و４شــل شــويدي. اکزوترميک تعاملونــه د تعامل په پيل ک３ ل８＇ه انرژي تــه اړتيا لري چ３ دا اندازه 
 )Activition(３انــرژي د فعالوونکــ３ په نوم يادي８ي. خو هغــه انرژي چ３ ازاد８４ي لــه فعالونک

انرژي ＇خه زياته ده.
پــه اکزوترميک تعاملونو کــ３ تعامل کوونکي مواد د ډ４ره زياته ذخيــروي انرژي لري او دهغوی  د 
تعامــل د محصول د موادو په پرتله ل８ه ذخيروي انــرژي لري. د اکزوترميکو تعاملونو محصولونه با 
ثباتــه دي او د هغــوى د تجزيــ３ لپاره په هماغه کچــه انرژي ته اړتيا ده چــ３ د هغوى د جوړيدو په 

وخت ک３ ازاد８４ي.
د ان６وترميک تعاملونو د محصولونو د موادو د جوړيدو په بهيرک３ لوم７ني مواد انرژي جذب وي، 
چــ３ لــه دې کبلــه د تعامل د محصولونو د موادو انــرژي د تعامل کوونکو موادو پــه پرتله زياته ده. 
د ان６وترميکــو تعاملونــو محصولونه ب３ ثباته دي؛ ＄که هغه انــرژي چ３ د جوړيدو به بهير ک３ ي３ 

اخ５ستى ده، ب５رته ازادوي.
               



197

)7-13( شکل: د اکزوترميک او ان６وترميک تعاملونو دياگرام

الف- د هوا په شتون ک３ د اسيتلين سو＄يدل )اکزوترميک(
II)(  د اکسايد د تجزيي تعامل )ان６وترميک( ب- دمرکيورى  

 

)7-14( شــکل: اکســ３ اســيتلين ＇راغ د ســو＄５دلو په وخت ک３ زياته تودوخه توليدوي چ３ په ول６ينگ او د فلزونو په 

پرې کولو ک３ کارول کي８ي.

تعامل کوونکي مواد

تعامل کوونکي مواد

سيستم محيط ته تودوخه ازادوي

د تعامل محصول 

د تعامل محصول 

 له محيط ＇خه تودوخه اخلي
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   د اووم ＇پرکي لن６يز

�tک５مياوي معادله ک５مياوي تعاملونه ＊ــيي چ３ په ســمبولونو او د مرکبونو په فورمولونو ＊ــودل 
کيــ８ي. هغــه مواد چ３ په تعامــل ک３ برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو يــا د لوم７نيو موادو په نوم 
او هغــه مــواد چ３ د لوم７نيو موادو د تعامل په پايله ک３ ترالســه ک５ــ８ي، د تعامل د محصول په نوم 

ياد８４ي.
�tک５مياوي تعاملونه په ک５مياوي معادلو ＊ودل کي８ي.

�tک５مياوي تعاملونه هغه بهيرونه دي چ３ لوم７ني مواد په ک３ په نويو موادو يا د تعاملونو محصول 
چ３ نوي خواص لري، بدلي８ي.

�tســاده تعويضي تعاملونه هغه تعاملونه دي چ３ يو يا ＇و اتومونه په ک３ د هغوی په جوړو شــويو 
ماليکولونو ک３ ＄ای نيسي.

�tدوه گونى تعويضي تعامل هغه تعامل دی چ３ د يو مرکب يو يا ＇و اتومه په ک３ د بل مرکب له 
يو يا ＇و اتومونو سره تعويض کي８ي.

�tتجزيوي تعامل هغه تعامل دی چ３ له يوې مادې ＇خه ي３ ＇و نوې مادې په الس را＄ي.
�tترکيبــي تعامــل هغه تعامل دی چ３ د دوو يا＇و مادو له يو＄ــای ک５دو＇خه نوې ماده يا مرکب  

جوړي８ي.
�tد سون， تعامل هغه تعامل دی چ３ يوه ماده په ک３ د اکسيجن په شتون ک３ سو＄ى، اکسايدونه، 

تودوخه او رو＊نايي توليد وي.
�tد اکزوترميکو تعاملونو په بهير ک３ ل８＇ه انرژي ازاد８４ي.

�tد اکزوترميــک تعاملونــو محصولونــه د ل８＇ه انرژي لرلو له کبله ثبــات لري او د ان６وترميک د 
تعاملونو محصولونه د زيات３ انرژي لرلو له کبله ب３ ثباته دي.

وي، د حل کيدونکو موادو په   Lmol /1.0 �tکــه القليــو، تيزابو اومال／و حل کيدل په اوبو کــ３ 
  Lmol /001.0 Lmol   ترمن＃ وي، ل８ حلک５دونکي او که له  /001.0 Lmol  او /1.0 نامه، که د

＇خه ل８ وي، دنه حل کيدونکو موادو په نامه يادي８ي.   
�tاکزوترميــک تعاملونــه هم د تعامل کوونکو موادو د فعالولو لپــاره انرژي ته اړتيا لري؛ خو هغه 
انــرژي چــ３ د تعامل پــه بهير ک３ ازاد８４ي، له هغ３ انــرژي ＇خه زياته ده چــ３ د تعامل د موادو د 
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Activition)(   د  فعالولــو لپــــــــاره ل／ول ک８５ي، دا انـــــرژي د فعالوونک３ انرژي يا د اکتيويشــن 
انرژي په نوم ياد８４ي،

د اووم ＇پرکي تمرين
＇لور ＄وابه پو＊تنى!

1 - د موادو د اوبلن محلول د حالت لپاره لن６ه عالمه  ---  ده .
sol  -د   aq  -ج    l الف-L   ب-

2 - د ميتان گاز له سو＄ولو ＇خه کاربن ډاى اکسايد گاز او اوبه توليد８４ي. دا جمله ＇ه شی ده ؟
ب- ليکل３ معادله الف- سمبوليکه معادله  ده  

د- يو عبارت دی ج- توصيفي معادله ده   
+    تعامل محصول ----- دی. )()( 2 lOHsK 3 - د 

 2HKOH + ب-       OHOK 22 + الف-  
د= هي＆ يو     22 OHK ++ ج-  

4 - له القليو سره د ت５زابو تعامل کوم ډول تعامل دی؟
ب- دوه گونی تعويضي   الف- خنثى کول    

د- الف او ب دواړه. ج- رسوب ورکوونکی   
5 -الندې سلفي＂ونو ک３ کوم يو په اوبو ک３ غير منحل دی؟

  42SOK ب-         42SONa الف-
 4FeSO د-         4BaSO ج- 

  کوم ډول تعامل دی؟
23 )(

COCaOCaCO
s

+ 6 - دا  تعامل
د- اکزوترميک ج- سو＄ول  ب- تجزيوي   الف- ترکيبي 

سم３ او ناسم３ پو＊تن３ :
سمه جمله د )س( په توري او ناسمه جمله د )ن( په توري ن＋ه ک７ئ.

1 - ويل３ شوې مالگه د بر４＋نا د جريان په واسطه په فلز او تيزابي پاتي شونو تجزيه کي８ي. 
)  (

) 2 - په ايتيلين باندې د اسيتلين تبد４لول ترکيبي تعامل دی. )  
) 3 - له اکسيجن سره د موادو تعامل د سو＄ولو په نوم ياد８４ي)  
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) 4 - له اوبو او تيزابونو سره د القلي فلزونو تعامل اکزوترميک تعامل دی)  
) 5 - د ان６وترميک د تعامل محصولونه باثباته دي )  

) 6 - د S  سمبول د مايعاتو لپاره په معادلو ک３ کارول کي８ي.)  
) 7 -    د )ورکوونکي( معنا لري.)  

)   تعامل دوه گونی تعويضي تعامل دی.)  
222 COFeFeOC ++   - 8

دالندې جملو تش ＄ايونه له اړوندو کليمو سره بشپ７ ک７ئ.
1 - مگنزيم له مس  )II( سلفي سره تعامل ........... او ................ جوړوي.

2PbCl    په اوبو ک３ ......... دی. - 2
OHPb)(2    د تجزيوي تعامل محصولونه ............. او ............ ＇خه دي. 3 - د

4 - د ترکيبي تعاملونو عمومي ب２ه ............. ده.
5 - فلز + اکسيجن محصول............... دی.

6 - سود４م هايدروکسايد د مالگ３ له تيزاب سره تعامل کوي.......... او ............ جوړوي.
7 - هغه تعاملونه چ３ له چاپير يال ＇خه انرژي جذبوي د ...... په نوم کي８ي.

8 - هغه تعاملونه چ３ چاپيريال ته انرژي ورکوي د ................ په  نوم يادي８ي.

تشريحي پو＊تن３
1 - ک５مياوي تعامل په کومو مفهومونو ＊ودل کي８ي؟
2 - د ک５مياوي تعاملونو د عمده ډولونو نومونه واخلئ

3 - توصيفي معادله په يوه ب５لگه ک３ ＇ر－نده ک７ئ.
4 - سمبوليکه معادله په يوه ب５لگه ک３ و＊ايي.

5 - اکزو ترميک تعامل په يوه ب５لگه ک３ ＇ر－نده ک７ئ.
6 - ترکيبي تعامل تعريف او عمومي شکل ي３ وليکئ.
7 - ساده تعويضي تعامل په يوه ب５لگه ک３ رو＊انه ک７ئ.

8 - له تيزابو سره د القليو تعامل تعويضي تعامل دی؛ ولي؟
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9 - د اکزوترميک او ان６وترميکو تعاملونو ديا－رام رسم ک７ئ.
10 - د النــدې تعاملونــو محصول وليکــئ او د ک５مياوي تعاملونو د ډولونو ＇رن／والی ي３ رو＊ــانه 

ک７ئ:

 

+

+

+

+

+

)()(5

)()(4

)()(3

)()(2

)()(1

252

43

32

2

gOlOHHC
aqPOHaqNaOH

sOFesC
lOHsFe
lHClsAl
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اتـــم ＇پرکــى

د ســون， د موادو ســو＄ول، د بخارديگونه، د فلزونو الکترولتيکي رســوب او هغه بهيرونه  
چــ３ گلوانيکي عنصرونو )د －لوانيک د بتری الکترودونه( او بتريو ک３ ترســره کي８ي. ！ول د 
اکسيديشن- ريدکشن تعاملونو پربنس کي８ي. د لوم７نيو موادو  ترالسه کول )اوسپنه، کروم، 
منگنيز، سره زر، سپين زر، کلورين، ايودين او نور(، همدارنگه، ک５مياوى ！اکلي محصولونو 
  امونيا، د ＊ــورې ت５زاب، د گوگ７و ت５زاب او نور( د اکسيديشــن ريدکشن د تعاملونو پربنس(
الســته راغلــي دي. د ژونديــو موجوداتو )حيواناتــو او نباتاتو( په ارگانيزم ک３ د اکسيديشــن 
ريدکشن ډ４ر مهم تعاملونه ترسره کي８ي، چ３ انرژي په ک３ توليد اويا ازادي８ي. دا توليد شوي 

انرژي د ژونديو موجوداتو د ژوند د پاي＋ت لپاره اړينه ده.
په دې ＇پرکي به د اکسيديشن او ريدکشن په اړه معلومات ترالسه ک７ئ. د مرکب په ماليکولونو 
ک３ د اتومونو د اکسيديشن نمبر او د  اکسيديشن -ريدکشن د تعاملونو د معادلو توازن به زده 

ک７ئ. دغه راز، د اکسيديشن - ريدکشن د تعاملونود توازن بنس＂يز ميتود به هم زده ک７ئ.

   د اکسيديشن- ريدکشن تعاملونه
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 ٨-١: د اکسيديشن او ريدکشن تعريف :
په پخوانيو وختونو ک３ د اکسيديشــن او ريدکشــن اصطالح په بل مفهوم کارول کيده؛ د اکســيجن 
ن＋ــلول)نصب( د مرکــب په ماليکول ک３ د اکسيديشــن د عمليــي په نامه يادشــوې ده؛ د ب５لگ３ په 

دول: 
  

Oxidation
COOC
SOOS

+

+

22

22

د ازاد اکسيجن په نه شتون ک３ د اکسيديشن عمليه ＊ايي، د ترکيبي اکسيجن لرونکو موادو په واسطه 
هم ترسره شي؛ الندې تعامل وگورئ:

 
OxidationSOKClSClOK 23 232 ++  

د اکسيدي کوونکي په تو－ه عمل ک７ی او سلفر ي３ اکسيدی ک７ي دي؛   3KClO په پورتني تعامل ک３ 
همدارن／ه، د اکســيجن ايســتل او د هايدروجن ن＋لول په ک５مياوي تعاملونو ک３ د ارجاع يا ريدکشن 

په نامه ياد شوي دي؛ د ب５لگ３ په ډول:
           ductionOHFeHOFe Re323 2232 ++    

 
232 323 COFeCOOFe ++

اکسيديشــن هغه عمليه ده چ３ د ＄ينو عنصرونو د اتومونو د اکسيديشــن نمبر)قسمي مثبت چارج( 
پــه کــ３ لوړ８４ي، په يوه ک５مياوي تعامــل ک３ د عنصرونو د اتومونو د اکسيديشــن د نمبر ！ي＂يدلو ته د 

ريدکشن عمليه وايي.
زيات ک５مياوي تعاملونه د اکسيديشــن او ريدکشــن دتعاملونو ډولونه دي؛ د ب５لگ３ په ډول: د کاربن د 

سو＄ولو تعامل د اکسيديشن - ريدکشن تعاملونو له يو ډول دی:
 

خو الندې تعاملونه د اکسيديشــن او ريدکشن د تعاملونو ډولونه نه دي؛ ＄که د تعامل کوونکو موادو 
د اتومونــو د اکسيديشــن نمبرونه د محصوالتو له جوړيدو＇خه وروســته هم په خپل لوم７ني حالت 

 ک３ پات３ کي８ي:

OHSONaSOHNaOH
OHBaOHBaO

24242

22

22

)(

++

+
 

د اکسيد４شــن او ريدکشــن عمليه په ک５مياوي تعاملونو ک３ په يو وخت ک３ ترسره کي８ي او د اخ５ستل 

اکسيدي شوي ارجاع شوي

 
2

2400 +

+ OCOC
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شوو الکترونونو شم５ر د بايلل شوو الکترونونو له شم５ر سره مساوي دی. که بايلل شوي الکترونونه 
منفي او اخيستل شوي الکترونونه مثبت ومنل شي، د هغو الجبري مجموعه صفرده. 

داچ３ د يوې ک５مياوي مادې ارجاع د بل３ مادې له اکسيديشــن ســره په يو وخت ک３ کي８ي. په هر 
کچه چ３ د عنصرونو د اتومونو د الکترو نيگاتيو４تى کچه زياته وي، په هماغه کچه د هغه اکسيدي 
کوونکــی )اکســيداني( خاصيت قــوي وي )دا خاصيت پــه غير فلزي عنصرونو کــ３ زيات دی(. 
برعکس، هر ＇ومره چ３ د عنصرونو الکترونيگاتيو４تي ！ي＂ه وي، په هماغه کچه د هغه اکسيداني 

خاصيت ضعيف او ارجاعي ＄ان／７تيا ي３ قوي وي.

فعاليت :  
   په الندې تعامل ک３ اکسيدي کوونکي او ارجاع کوونکي و！اکئ:

 OHNaClNaClONaOHCl 22 2 ++++  

    فکر وک７ئ
الف- د بر４＋ــنا جريان د الکترونونو د بهيرپايله ده. د اکسيديشن او ريدکشن له تعاملونو ＇خه 

د بر４＋نا جريان ترالسه ک５دی شي؟
ب- اکسيديشن او ريدکشن يو له بل سره ول３ الزم او ملزوم دي ؟ 

٨-٢: د عنصرونو د اکسيديشن نمبر
د ک５مياوي عنصرونو له والنسونو سره ک５دی شي چ３ د ک５مياوي اړيکو په جوړيدو ک３ د عنصرونو 
په وړتيا پوه شئ )او يا دا چ３ د اړيکو په جوړولو ک３ د هغوی د وړتيا د ډ４رې لوړې کچ３ په هکله پوه 
شئ(. والنس د ک５مياوي اړيکو  هغه شم５ر ！اکي چ３ د اتومونو په واسطه جوړ شوی دی.  والنسونه 
د اتومونود الکترونيگاتيو４تي کميت په توگه، چ３ له ！اکلي اتوم ســره اړيکه لري ،نه شــم５رل کي８ي  
)(   عالمــ３ نه لري؛ ＄که چــ３ والنس په ماليکولونــو ک３ د اړيکو  +)(  او منفــي  او مثبــت  
شــم５ر ！اکي. خو په مرکبونو ک３ الکترونونه چ３ ک５مياوي اړيک３ جوړوي ، د لوړو الکترونيگاتيو 
اتومونو له پاســه ＄ای نيســي او په پايله ک３ اتومونه ！اکلى چارج تر الســه کوي. په ماليکولونو ک３ د 
اکسيديشــن د درج３ په واسطه قسمي بر４＋نايي چارج د ！اکلواتومونو د والنسي الکترونونو د ＄اي 
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پر ＄اى ک５دلو له کبله، چ３ په الکترونيگاتيفو عنصرونو ک３ ليدل کي８ي، وړاندوينه ک５دی شــي چ３ 
پــه ماليکول يا ايون ک３ له اړيکو ＇خه د هرې يــوې الکترونونه ډ４ر زياتو الکترونيگاتيفو اتومو پورې 
)(  عالمو په واســطه ＊ــودل کي８ي. د عنصر د  +)(   او اړه لري. د اتومونو د اکسيديشــن درجه د 
اکسيديشن درجه له مثبتو عالمو سره د اتوم د الکترونونو له هغو شم５رو سره سمون لري چ３ ور＇خه 
جال شوي دي او د منفي اکسيديشن د درج３ کميت د الکترونونو يو ＄اي کيدل را＊يي چ３ د عنصر 

له اتوم سره يو ＄اى شويدي.
٨-٢-١:د اکسيديشن د نمبر د ټاکلو قوانين

په ازاد )عنصري( حالت ک３ د عنصرونو د اکسيديشــن نمبر ！اکل او د ک５مياوي مرکبونو په ماليکول 
ک３ د عنصرونو داتومونو الکترونيگاتيويت３ او ＄ان／７تياوې بايد له الندې موادو سره سم  عملي شي:

1 - په مرکبونو ک３ د اکســيجن اتومونه کولي شــي، د اکسيديشــن تام او يا کســري درج３ و＊يي؛ د 
22OH    ک３ )1  -(،  )(   د اکســيجن د اکسيديشــن درجه 2 -، په 2OH ب５لگ３ په ډول: په اوبو ک３
2OF   په    ده. خو د اکســي فلورايد 

3
1   او 

2
1 3KO    مرکبونــو ک３ په ترتيب ســره  2KO  او پــه  

2  + ده. د هايدروجن د اکسيديشــن درجه په ک５مياوي  مرکب ک３ د اکســيجن د اکسيديشــن درجه 
)(    ک３ د هايدروجن د  MetalsHydride مرکبونو ک1３   + ده؛ خو د فعالو فلزونو په هايدرايدونو

اکسيديشن نمبر 1 - دی.
2 - د اتومونــو د اکسيديشــن درجه د ســاده مرکبونود ماليکولونو پــه ايونونو ک３ د کميت او د هغه د 
KCl  په  عالم３ پر بنســ د هغو ايونونو له بر４＋ــنايي چارج ســره مســاوي ده؛ د ب５لگ３ په ډول: د  
Cl    1  - ده چــ３ د هغه چارج په ترتيب  K    د اکسيديشــن درجه 1  + او د کلورين  مرکــب کــ３ د

سره  1 + او  1 - دی.
3 - که ماليکول د کووالن اړيک３ او يا ايوني – کووالنســي اړيکو پر بنســ جوړ شــوی وي؛ د 
324343  د قوي الکترونيگاتيف اتوم د اکسيديشن  ,,, NHNONHNONHHNO ب５لگ３ په ډول:  
درج３ منفي عالم３ ) -( او د ضعيف الکترونيگاتيف خاصيت لرونکي اتوم په مثبت３   عالم３)+( 

سره ＊ودل کي８ي.
ده  الزمــه  لپــاره  پوه５دلــو  د  بانــدې  درجــ３  اکسيديشــن  د  سلســل３  ！اکلــ３  د  عنصرونــو  د 
چــ３ د غو＊ــتلو مرکبــو گرافيکــي فارمــول وليــکل شــي. پــه نايتروجــن لرونکــو مرکبونوکــ３ 
),,,,(   نايتروجــن  د اکسيديشــن درج３ په ترتيب ســره  342342 NHOHNHHNOHNOHN
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3,3,3,5,2  دي چ３ د اکسيديشــن دا درج３ د هغه په ســاختماني فورمولونو ک３ ليدل  ++

کيــ８ي. د يوشــان عنصرنو د اتومونــو ترمن＃ د ک５مياوي اړيکو په شــتون کــ３؛ د بيل／３ په ډول:په 
کــ３ دوو نايتروجــن د اتومونو دجــوړه الکترونونو و４ش چ３ هغوى ته يــ３ اړيکه ورک７ې   42HN

ده  ترســره کي８ي او له دې ســره ســم د هر اتوم د الکترونونو محاســبه عملي کي８ي. د ازاد اتوم د 
الکترونونو د شم５ر توپير په لوړه کچه د اتوم د اکسيديشن د درج３ شم５ر را＊يي.

4 - هغــه ماليکولونــه چــ３ د يوشــان عنصرونــو لــه اتومونــو ＇خــه تشــکيل شــوي وي )لکه:  
2222  او نــور( د دې عنصرونو داتومونو د اکسيديشــن درجه د هغوى په ماليکولونو  ,,, HClBrN

ک３ صفر ده؛ ＄که د دا رن／ه اتومونو ترمن＃ د جذب الکتروني قوه د هغو په ماليکولونو ک３ نشــته 
    ):( HH او －ــ６ الکترونونه د دواړو اتومونو د هســتو ترمن＃ وي؛ د ب５لگ３ پــه دول: د هايدروجن
( ي３ د   Covalence ):(   د هر اتوم د اکسيديشــن درجه صفر ده، خو کووالنس ) ClCl کلورين

هغوی د والنسي جوړه الکترونونو کميت ته په پام يو سره سمون لري.
5 - پــه  ډ４رو عضوي مرکبونو ک３ ک５مياوي اړيکــ３ ضعيف قطبي خاصيت لري، د کاربن د اتوم 
يو ＄ای ک５دل له نورو اتومونو ســره ؛ د ب５لگ３ په ډول: فلورين، اکســيجن، کلورين، نايتروجن چ３ 
د عضــوي مرکبونو په اســکلي ک３ شــامل وي، د کاربن او د نوموړوعنصرونــود اتومونو ترمن＃ د 
الکتروني پوتنســيال د بدلون المل کي８ي اود هغوی ترمن＃ د جوړو شــوو اړيکو پوالر！ي )قطبيت( 

زياتوي. په هغوي ک３ د اتومونود اکسيديشن درجه د قطبي کووالنسي مرکبونو په شان ده.
6 - فلزونه په عنصري حالت ک３ د هست３ په شاوخوا د الکتروني کثافت منظم و４ش لري؛ له دې 

کبله د هغوی د اکسيديشن درجه صفر منل شوې ده.
7 - په ايون ک３ د اکسيديشن د درج３ الجبري مجموعه د ！ولو اتومونو د ايون له چارج سره مساوي 
ده او د اتومونود اکسيديشن د درجو الجبري مجموعه چ３ د بر４＋نا د خنثى مرکبونو په ترکيب ک３ 

شامله ده، صفر ده .
8 - پــه کامپلکــس مرکبونو کــ３ تل د هغوی د مرکزي اتوم د اکسيديشــن درجه ！ــاکل کي８ي ؛ د 
]  مرکبونو ک３ د اوســپن３ د اکسيديشن  ] [ ]52453 )()( SCNFeKSONHNi او ب５لگ３ په ډول: په  
درجــه 3 + او د نــکل د اکسيديشــن درجــه 2 + ده. د يادولــو وړ ده چ３ داکسيديشــن پر درجو 
پوهيــدل په ظاهــري ب２ه ليدل کي８ي او د مطلــوب اتوم واقعي حالت په مرکب ک３ نه شــي ！اکلی. 
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په ډ４رو حاالتو ک３ د اکسيديشــن درجه د ！اکلي عنصر له والنس ســره مســاوي نه ده ؛ د ب５لگ３ په 
)(   ، فارم الديهايد  3 OHCH HCOOH)(   ، ميتانول )(  ، فارميک اسيد 4CH ډول: په ميتان 
)(    ک３ د کاربن د اکسيديشن درجه په ترتيب سره 4 -، 2  2CO )(    او کاربن ډاى اکسايد 2OCH

+، 2 -،0، 4 + ده. خو  د کاربن  داتوم والنس په ！ولو پورتنيو  مرکبونو ک３ 4 دی. د اکسيديشــن 
پر درجو د پوهيدلو او په ＄ان／７ي ډول د اکسيديشن - ريدکشن تعاملونود مطالع３ په ！ولو خواوو ک３ 

ترې کار اخيستل کي８ي.

خپل ＄ان وازمايئ  
X)(  دی، پيدا ي３  په الندې مرکبونو ک３ د عنصرونو د اتومونو د اکسيديشــن يو نمبر  مجهول 

ک７ئ.
د-        x

ClONa ج-            
342 )(SOAl

x         ب-
453 )( SONHNi

x
الف- 

  x
POH 33

د سلفر د اکسيديشن نمبر  4 +، د هايدروجن  1 +، د نايتروجن 3 -، د سوديم  1 + او 
-دی.  2 د اکسيجن 

 ٨-٣: د اکسيديشن - ريدکشن د تعاملونو ډولونه
د اکسيديشن - ريدکشن ！ول تعاملونه په الندې ډول وو４شلی شو:

1 - د اتومونو او ماليکولونو ترمن＃ د اکسيديشن، ريدکشن تعاملونه: د ب５الب５لو ماليکولونو، ب５الب５لو 
اتومونو او ب５الب５لو ايونونو ترمن＃ د الکترونونو ورک７ه او راک７ه  د اکسيديشن-ريدکشن تعامل دی، د ب５لگ３ 

په ډول: ترکيبي او تعويضي بسيط تعاملونه:
 

 )(2)()(2 2 sCaOgOsCa +

 
22 22 IHBrBrHI +++  

 CuSOAlCuSOAl 3)(32 3424 ++  
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٢- په خپل سر اکسيديشن - ريدکشن تعامل)Disproprotionation ): د دا ډول 
تعاملونو  د مرکبونو او يا ساده موادو ＄ان／７تيا دا ده چ３ په مرکب ک３ دعين عنصر ＄ين３ اتومونه 

اکسيدي او ＄ين３ نور اتومونه ارجاع کي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: 
 OHNaClNaClONaOHCl 22 2 +++  

٣- د ماليکولونو په داخل ک３ اکسيديشن -  ريدکشن تعاملونه:
په دې ډول تعاملونو ک３ د مرکب د ماليکول يوه برخه اکسيدي کوونک３ او بله برخه ارجاع کوونک３ 
دنده ترسره کوي. د دې ډولو تعاملو ساده بيلگه کيدی شي د مرکب په ب５الب５لو برخو د پيچل３ مادې 

！و！ه کيدل يا ترکيبي پروسس وړاندې شي؛ د ب５لگ３ په ډول:
 

 

223

23

22
1

3

222

322

22

ONOAgAgNO
OKClKClO
ONONO

++

+

+  
 

فعاليت   
د اکسيديشــن-  ريدکشــن الندې تعاملونه کوم ډول تعاملونه دي؟ د هغوی ډولونه او اکسيدي 

کوونکي و！اکئ:
      

2342

2224

23242

2422423

23272224

435

24

343

333362

62)(23)(31

NNHHN
NOHNONH
SKSOKSOK

OHSONaINaClSOHNaINaClO
NKOHOHCrSOHOCrKSNH

+

+

+

+++++

+++++

 
 

 
٨ -٤ : د  Oxidation- Reduction د تعاملونو د بيالنس د ترتيب ميتود

د اکسيديشــن او ريدکشــن د تعاملونو د بيالنس او ترتيب لپاره اړينه ده چ３ د اکســيدي کوونکو او 
ارجاع کوونکو خواصو په باره ک３، چ３ د مرکبونو په جوړيدو پيل کوي، معلومات تر الســه شــي. 
بايد وپوه８５و چ３ اکسيدي کوونکي او ارجاع کوونکي تل په ！وليز ډول د فعالو عنصرونو د معلومو 
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خواصو پربنســ فعاليت کوي. دې ته پام په کار دی چ３ د اکسيديشــن – ريدکشن په تعاملونو ک３ د 
اکسيدي کوونکو او ارجاع کوونکو ترمن＃  يوازې د معادلو )متوازنو( الکترونونو ورک７ه راک７ه کي８ي؛ 
يعنــى پــه مجموع ک３ هغه الکترونونه چ３ د ارجاع کوونکي په واســطه ورک７ل شــوي دي، د هغو د 

الکترونونو له مجموع３ سره مساوي دي چ３ د اکسيدي کوونکو په واسطه اخيستل شوي دي.
پــه ！ولو` ک５مياوي تعاملونو کــ３ د يو عنصر د اتومونو مجموعي تعداد د معادل３ کي２ه خوا، د همدې 

عنصر د اتومونو د مجموعي کميت د تعامل د معادل３ له ＊９ خوا سره مساوي دی.
 +H 2O  او  تعامل په محلولونو ک３ تر ســره شــي؛ نو په کار دي چ３ د محيط اغ５ز د    doxRe که

ايونو د من％ته را تلل په پام ک３ ونيول شي  چ３ دا ازاد شوي ايونونه په تيزابي محيط ک３ د اوبو تعامل 
پــه ل８و تفکيک شــوو ماليکولونو دجوړ يدو المل او په القلي يــا خنثى محلولونوک３ له منفي ايونونو 

OH)(  د جوړيدو المل ک８５ي: سره داوبوتعامل او د هايدروکسايد
 + OHOHOH 22  

Rodox   تعاملونه ترتيب او بيالنس شي: د دوو ميتودونو پربنس کيدای شي د 

٨-٤-١: د الکتروني بيالنس ميتود
ددې ميتود  پربنســ کيدی شــي هغه مجموعي الکترونونه و！اکل شي چ３ له ارجاع کوونکو ＇خه 
اکســيدې کوونکــو ته ورک７ل شــوي دي. د ارجــاع کوونکــو د الکترونونو مجموعي شــم５ر د هغو 

الکترونونو له مجموع３ سره مساوي دی چ３ له اکسيدي کوونک３ مادې سره يو＄ای شوی دی.

٨-٤-٢: د نيم／７و تعاملونو ميتود )د ايون الکتروني ميتود(
په دې ميتود ک３ د معادل３ جال برخ３ )د ايوني تعامل نيمه معادله( د اکسيديشن - ريدکشن د پروسس 
لپــاره د هغو وروســتني جمع کول ، په مجموع３ ډول په ايونــي معادل３ ک３ په پام ک３ نيول کي８ي. دا 
ميتــود د نيمه ايوني تعاملونــود ميتود په نوم هم يادي８ي. په دې ميتود ک３ حقيقي ايونونه چ３ په اوبلن 
تعامل د   Rodox محلول ک３ شته، ياد داشت کي８ي چ３ د ايونونو شم５ر له يادداشت ＇خه وروسته د 
معادل３ له دواړو خواو سره مساوي کي８ي. په دې ميتود ک３ الزم دي چ３ نه يوازې د اکسيدي کوونکو 
اويــا ارجاع کوونکو ضريــب، بلک３ د تعامل محيط د اوبو، تيزابو، القليــو د ماليکولونو ضريب هم 
پيداک７ل شي. د الکترونونو ارقام په هغو محيطي ＄ان／７تياوو پورې اړه لري چ３ د اکسيدي کوونکو 
په واسطه اخ５ستل شوي او يا له ارجاع کوونکو ＇خه جال شوي دي. ممکن چ３ دا الکترونونه  بدل 
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شي؛ په دې حالت ک３ محيط د ک５مياوي پروسسونو د بدليدو المل هم ک５دلی شي :

  7>pH په القلي محيط ک３  
 

 7<pH   په تيزابي محيط ک３  
   

 OHIHIHIO 223 335 ++

  7pH په خنثی محيط او يا کمزوري القلي محيط ک３ 
 HIOASOHIOAS 422 522232 +++  
  

  7<pH په تيزابي محيط ک３ 
1pH وي، هايدروجن پر اکســايد د ايودين پر عنصر اغ５ز کوي. اکســيدي په ترکيبي ايودين  که

بدلوي او د اکسيدي کوونکي په تو－ه ＄ان ＊کاره کوي:
 OHHIOIOH 23222 425 ++  

ستاس３ د زياتو معلوماتو لپاره   
د تعامل محيط ＊ــايي تعامل دې ته اړ ک７ي چ３ يو لوري ته ميالن وک７ي اوتعامل همدې لوري 

ته جريان لري. دا بدلونونه هم د تعامل کوونکو موادو له غلظت سره ت７لي دي.
د اکسيديشن- ريدکشن د تعامل معادله په درې پرله پس３ پ７اوونو ک３ تر سره کي８ي:

1 - هغه پ７او چ３ لوم７ني محصوالت ور ＇خه په الس را＄ي.
2 - د لوم７نيو محصوالتو پ７او او د هغه ！وليدل

3 - د اخرينو محصوالتو پ７او
د تعامل د دوهم ظاهري پ７او لپاره، الزمه ده چ３ د محصولونو د ！وليدو په تگالرې وپوهي８و:

7,6,5,4    اکسيديشن درج３ سره چ３ د اکسيديشن-  ++++ 1 - موندل شــوي اتومونه له مثبت
]  او ]nRO4 ريدکشــن په تعاملونو ک３ جوړ شــوي وي، د اکســيجن له ايونونو ســره تعامل او د  
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  1
4

2
3

2
3

1
4

2
4 ,,,, ClOCOSOMnOSO ]  په ب２ه رســوبونه کوي چ３ د هغوی ب５لگ３:   ]mRO3

او نور دي.
CSMn   په خنثى محيط او تيزابي محيط ک３ ډاى اکســايدونه جوړوي چ３ د دې  ,, ＄ين３ وختونه 

222  دي. ,, COMnOSO 4   + وي او هغه اکسايدونه  عنصرونو د اکسيديشن نمبر
2,3,4   د اکسيديشن درج３ لري په  +++ )(  چ３  د  ElementesAmphotric  امفوتير عنصرونه

القلي محيط ک３ د هايدروکسايدونو کامپلکس مرکبونه په الندې ب２ه جوړي８ي:
  [ ] [ ] [ ]2

6
3

6
2

4 )(,)(,)( OHMeOHMeOHMe
)1,2,3(   اکسيديشن نمبر سره په تيزابي محيط ک３ مالگ３ جوړوي. +++ عنصرونه له مثبت 

)(  اضافي او له حد ＇خه زيات شتون د هايدروجن  2O 2 -په تيزابي محيط ک３ د اکسيجن د ايون 
(سره تعامل کوي، د ل８و تفکيک شوو اوبو ماليکولونه جوړوي:  +H له  )

 OHHO 2
2 2+ +  

3 - د اکسيجن د ايون له اندازې ＇خه زيات شتون په خنثى يا القلي محيط ک３ د اوبو له ماليکولونو 
OH  أيون جوړوي: سره تعامل کوي، د 

 + OHOHO 22
2  

OH  له ايون ســره تعامل کــوي او د اوبو ماليکول  اضافــي ايــون پــه القلي محيط ک３ د   +H 4 - د
جوړوي.

 OHHOH 2222 + +  
OH    له ماليکول ＇خه  2 ل８والی د اوبو  )( 2O 5 - په تيزابي يا خنثى محيط ک３ د اکسيجن د ايون

H+   ايون جوړي８ي. د اکسيجن د ايون د جال ک５دو المل ک８５ي او په پايله ک３ د 
 + + 2

2 2 OHOH  
ايونونو ＇خه د اکســيجن ايون ايستل   OH 6 - په القلي محيط ک３ د اکســيجن د ايون نشــتوالي له 

کي８ي چ３ په پايله ک３ د اوبو ماليکول توليدوي:
 + 2

22 OOHOH  
doxRe    تعاملونه د اوبو  H+  د ايون دل８ والي او کم＋ت په صورت ک３ د 7 - په القلي محيط ک３ د

OH  ايون جوړي８ي: H+   ايون جال ک８５ي او د  له ماليکول ＇خه 
 ++HOHOH 2
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 ٨-٥: په ب５الب５لو محيطونو ک３ د  Redox تعاملونه
 ٨-٥-١ : په تيزابي محيط ک３ ريدوکس تعاملونه 

4KMnO  له اوبلن محلول ســره په  )(  اکسيديشــن د 2SH ــ７ى مثال: هايدروجن ســلفايد  لوم

تيزابي محيط ک３ له الندې معادل３ سره سم  تر سره کي８ي:
 OHSMnSOSOKSOHSHKMnO 24424224 +++++  

1   ايون  ک３ شته او د سلفر د 
4MnO د اکسيديشن درجه چ３ په  Mn د تعامل په بهير ک３ د

SH   په مرکب ک３ شته، بدل８５ي. 2 اکسيديشن درجه چ３ د 
SH    اکسيديشن ور＊يي: 2 ارجاع او  1

4MnO ايون- الکتروني معادله ي３ ليکو چ３
 

 IIHSeSH + +222 5

 2  IOHMneHMnO ++ ++
2

21
4 458 +       

 د هرې معادل３ په ＊ــ９ او کي２ه خوا ک３ بايد  د عنصرونو د اتومونو عين رقمونه اود ذرو مجموعه 
وي. پورتني ريدوکس تعامل په تيزابي محيط ک３ جريان لري. له دې کبله درقمونو د مساوي والي 
لپاره د اکسيجن اتومونه د )1( معادل３ کي３２ خواته د هايدروجن 8 ايونونه ورزياتوو او دمعادل３ ＊ي 
خواتــه 4 ماليکولــه اوبو ليکو. د هايدروجن او اکســيجن د اتومونو کميت د )1( معادل３ په دواړو 
خواو ک３ بايد سره مساوی وي. همدا رن／ه، د اتومونو د کميت مساوي کيدل او د معادل３ د السته 
II)(   معادل３  SH   د اکسيديشــن په واســطه له  2 راغلو ايونونو د الکترونونو الجبري مجموعه د 
سره سم ！اکل کي８ي. د معادل３ د ورک７ل شوو او اخيستل شوو الکترونونو د کميت له مساوي کيدلو 
III  معادله( او ضريبونه ي３ د تعامل په  ＇خه وروســته، د ايونونو الکتروني مجموعه ليکل کي８ي ) 

معادله ک３ چ３ په ماليکولي شکل ده، ＄اى پر ＄ای کي８ي؛ يعن３:
     

       

 IIIHOHSMnSHHMnO +++++ +++ 108525162 224

 IVOHSMnSOSOKSOHSHKMnO +++++ 24424224 852352

 
خپل ＄ان وازمايئ:

( په واسطه، چ３ د هغ３ د تعامل د   3HNO PbS)(  اکسيديشن د ＊ورې ت５زاب ) دســرب سلفايد
معادل３ ب２ه په الندې ډول ده، رو＊انه ک７ئ:
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 OHNOPbSOHNOPbS 2243 +++  
 OHNOPbSOHNOPbS 2243 488 +++  

دوهم مثال: الندې معادله بيالنس ک７ئ:
 OHSONaBrSOHNaBrONaBr 2422423 ++++  

حل:
 
222 BreBr                                         OHBrHeBrO 223 612102 +++ +

     OHBrBrHBrOBr 2223 6512210 ++++ +

در４م مثال: الندې معادله توزين ک７ئ
    حل:       

 ++ 42 2 SneSn                                              

                    

            
             

 د معادل３ توزين شوې ماليکولي ب２ه په پورته ډول ليکل کي８ي.                              
خپل ＄ان ازماي＋ت ک７ئ  

ductionOxidation    د تعامــل معادل３ چ３   Re د ايــون - الکتــرون او ايــون – ماليکول
الندې ليکل شوې دي، ترتيب او توزين ک７ئ:

  

+++

+++

+++

++++

++++

NOPOHHNOP

NONHNOZnHNOZn

SOHNOAsOHHNOSAS

OHSOFeKClSOHKClOFeSO

OHNOCrKNOHNOOCrKKNO

433

34233

4243332

23424244

233337222

5

)(4

3

)(2

)(1

 
                                                                 

٨-٥-٢: په القلي محيط ک３ دOxidation- Reduction   تعاملونه
تعامل له برومين سره ＇７５و چ３ د هغوی   2)( NaCrOChromiteSodium لوم７ى مثال: په دې اړه  

 

 OHSONaBrSOHNaBrONaBr 2422423 6666210 ++++

 

 1
 5

 O7H)3Sn(SO2CrClSOKSO7HOCrK3SnCl 224342427222 +++++

 OH7Cr2e6H14OCr 2
32

72 +++ ++

 OHSOSnCrClSOKSOHOCrKSnCl 224242427222 7)(373 +++++  3 OHSOSnSOKSOHOCrKSnCl 22442427222 )( ++++
 

 
1
3
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د تعامل معادله په القلي محيط ک３ په الندې ډول ده:
 OHNaBrCrONaNaOHBrNaCrO 24222 ++++  

په ترکيب ک３ شــامله ده او     1
2CrO Cr)(  د اکسيديشــن درجه چ３ د د تعامل په بهيرک３، د کروم  

د اکسيديشن درجه بدله شوې ده، د ايون – الکتروني تعامل چ３ نيم／７ې معادل３ ي３ ليکو.   2Br

اکسيديشــن )1 معادله( او د برومين ارجاعي پروســس )2 معادله( ！اکي  په پام ک３ نيسو   1
2CrO د

doxRe    دا تعامل په القلي محيط ک３ ترسره کي８ي: چ３ د

 2222 + BreBr

  2
 3

 1234 2
2
42 ++ OHCrOeOHCrO

OH  ＇لور ايونونه ليکل  د اکســيجن د اتومونــو د مســاوي کولو لپاره د 1معادل３ کي３２ خواتــه د 
شويدي. د معادل３ ＊ي لوري ته هم اړينه ده چ３ دوه ماليکوله اوبه وليکل شي. ددې معادلو د لوري 

په لوري جمع کولو＇خه السته را＄ي چ３:
  OHBrCrOOHBrCrO 2

2
422 462832 +++

کــه د تعامــل کوونکو ماليکولونو او د تعامل د محصوالتــو د ماليکولونو اړونده ضريبونه په پورتن９ 
معادله ک３ ＄اى پر ＄اى شي، نو ليکو چ３:

 OHNaBrCrONaNaOHBrNaCrO 24222 462832 ++++
 

4KMnO    ســره په قوي القلي  )(  د تعامل معادله له 32SONa   دوهم مثال: د ســوديم ســلفاي

محيط ک３ د ل８ مقدار ارجاع کوونکي په اغ５ز الندې موادو ته په پام سره رو＊انه کيدی شي: 
1 - د تعامل معادله ي３ ليکو، اکسيدي کوونکي او ارجاع کوونکي ي３ ！اکو:

  OHMnOKSONaKOHKMnOSONa 24242432 ++++

2  ايون د ارجــاع کوونکي په ب２ه ＄ان ＊ــودلی دی. دې 
3SO 32SONa   پــه ماليکــول کــ３ د   د 

4KMnO   په ماليکول ک３ د  2   ايون بدل شــوی. د 
4SO ايون دوه الکترونه له الســه ورک７ي او په

   ايون د اکسيدي کوونکي په توگه عمل ک７ی. په غليظ القلي محيط او د ارجاع کوونکي 
4MnO

2   ايون ته ارجاع شوی دی.
4MnO د کموالي په پ５＋ه ک３، دې ماليکول يو الکترون  اخيستی او

2 - د تعامل نيمه معادله چ３ د اکسيديشــن - ريدکشــن پروســس پرې ！اکل کي８ى، ليکل کي８ي. 
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ددې تعامل جريان په القلي محيط ک３ په پام ک３ نيســو －ورو چ３ ارجاع کوونکي ايونونه د اکسيجن 
OH  له ايونونو ＇خه بشــپ７وي چ３ له دې ســره د اوبو ماليکول جوړيــ８ي. ضريبونه په  کميــت د 

نيم／７و تعاملونو ک３ ＇７５و او د نيم／７ي تعامل د معادلو مجموعه په ايوني  ب２ه ليکو:
                                                        2

 1

 

 OHSOeOHSO 2
2

4
2

3 22 ++

 + 2
44 1 MnOeMnO

 OHSOMnOOHSOMnO 2
2
4

2
4

2
34 222 ++++

                                  
 

پورتن９  معادله په ماليکولي شکل داس３ ليکو:
 OHSONaMnOKKOHSONaKMnO 24242324 222 ++++  

 ٨-٥-٣ : په خنثى محيط ک３ د  Redox تعامل 
doxRe  تعاملونه په خنثى محيط ک３ ＇７５و او الندې معادله ليکو: لوم７ى مثال: د

       

                                      

 ++++ OHSONaMnOOHSONaKMnO 4222324

 
 2
 3  +++ HSOeOHSO 22 2

42
2
3

 +++ OHMnOeOHMnO 432 224

 + +++++ OHHSOMnOOHSOMnO 8632732 2
422

2
34       

OH   ايونونو يو له بل سره تعامل ک７ى، د اوبو ماليکولونه ي３ جوړ ک７ي دي چ３ په ！ي＂ه  H+  او  د  
کچه ！و！ه کي８ي:

 +++++ OHOHSONaMnOOHSONaKMnO 2632732 2422324  
  KOHSONaMnOOHSONaKMnO 23232 4222324 ++++

ترمن＃ د ريدوکشــن د تعامل معادله په ايوني ب２ه په خنثى محيط   Co 2  د ايون او
3SO دوهم مثال: د 

ک３ ترتيبوو. د هغه دتعامل نيم／７ې معادله ليکو او اړونده ضريبونه د هغه پر بنســ ترالســه کوو، د 
اکسيجن ل８ ايونونه د اوبو له ماليکولونو ＇خه بشپ７ي８ي چ３ د تعامل په پايله ک３ تيزابي محيط رامن＃ 

ته ک８５ي، الس ته راغلي  ضريبونه د معادل３ په مجموعه ک３ ليکو:
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خپل ＄ان وازمايئ  

اړوند ضريبونه د الندې معادلو د توازن لپاره پيدا ک７ئ:
  

KOHKMnOMnOOHMnOK

OHMnONiOHMnONi

NaOHNaBrSOHBrSNa
HBrNaOHCaClOHCaOClNaBr

POHNClClONHP

SOKMnOSOKMnO

SOKMnOMnSOKMnO

+++

++++

++++

++++

+++

++

++

++

42242

2
3

24
2

222

222

432244

42224

4244

7

6

5

4

3

2

21

                                                 
               

,,,(   او نورو په －６ون سره د اکسيديشن - ريدکشن  222222 FeOSHCaOOH   ٨-٦ : د پر اکسايدونو 

ک５مياوي تعاملونو د بيالنس ترتيب

)(  دوه والنسه ايون لري؛ له دې کبله د اکسيجن  OO )(   او SS د پر اکسايدونو ！ول مرکبونه د
22OH    د  او ســلفر د اتومونو د اکسيديشــن نمبر چ３ ！اکلی زن％ير ي３ جوړ ک７ی دی،  1- دی.  د
！و！ه کيدلو له کبله  د اوبو ماليکول او د اکســيجن با ثباته ماليکول تشــکيلي８ي چ３ د اکســيجن د 
اکسيديشــن درجه په اوبو او د اکســيجن په ماليکول ک３ په وار ســره 2 - او صفر ده. داکسيديشن 
-ريدکشــن په تعاملونوک３ هايدروجن پر اکســايد د تعامل گ６ونوال دي او له تعامل ســره سم کيدی 
شــي چ３ د اکســيدي کوونکي يا ارجاع کوونکــي رول ولري؛ د ب５لگ３ پــه ډول: د هايدروجن پر 

اکسايد تعامل د نورو پر اکسايدونو د مرکبونو دنماينده په تو－ه گورو:

لوم７ى مثال: هايدروجن پراکسايد د اکسيدې کوونکي په توگه: 

الف: په تيزابي محيط ک３، د هايدروجن پراکســايد ماليکول دوه الکترونونه اخلي او د اوبو په دوو 
ماليکولونو ل８５ي.

 +++ HSOOHeSO 22 2
42

2
3

 +++ ++++ 22
42

32
3 CoH2SOOHCoSO

 

 2

 1
 ++ + 33 1 CoeCo
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 4
 1

 OHeHOH 222 222 ++ +

 +++ HSOeHSOH 984 2
42

 ++ +++++ HSOOHOHHSHOH 98484 2
42222

 422222 44 SOHOHSHOH ++

           

               
    + OHeOH 224 22

ب- په خنثی محيط ک３:
دوهم مثال:  

 
    

OH   ايونونه يو له بل سره تعامل کوي، اوبه جوړوي: H+    او  په پورتن９ معادله ک３ د
  OHPbSOOHPbSOH 242222 82424 +++

 OHPbSOPbSOH 2422 44 +++  
doxRe   تعامل:                                                                                     22OH   په گ６ون د ج- په القلي محيط ک３ د

 + OHeOH 2222
 

دريم مثال

                                                                                                                                          
                     

                          

 4 1
 1

 +++ 2
4

3
442232 SOAsOOHNHOHSAs

 + OHeOH 224 22
 OHSOAsOOHOHSAs 2

2
4

3
42232 20324014 ++++

 OHAsOSOOHOHOHSAs 24
2

42232 2023284014 +++++

 OHAsONHSONHOHNHOHSAs 2434
2

42442232 20)(2)(31214 ++++

د- په تيزابي محيط ک３ هايدروجن پر اکسايد د ارجاع کوونکي په توگه عمل کوي.
 ＇لورم مثال :

                       
                            

 

 5
 2

 ++++ HOSOHOHKMnO 22 2
42224

 OHMnHeMnO 2
2

4 485 +++ ++

 +++ HOeOH 222 2
22

 +++ +++++ HOOHMnHOHMnO 1058165 22
2

22
2

4

 4222442224 582852 SOKOOHMnSOSOHOHKMnO +++++

 4
 1

 + OHeOH 2222

 +++ HPbSOOHePbS 848 422

 +++++ H8PbSOOH8OH4PbSOH4 4222

 OHPbSOPbSOH4 2422 ++
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فعاليت :   
doxRe  تعاملونــو له پاره د تعامــل نيمگ７ې  معادل３ )ايــون – الکتروني(   د النــدې   

وليکئ او توزين ي３ ک７ئ :
 
                                                                
 
   

 
22222444 OMOOHOKM ++

 23225 OAuAuClOH ++

 222246 MnOOOHKMnO ++
 +++ 2327 OAgAgNOBaO
 

4242228 MnSOOSOHMnOKO +++
 SHSFeClHClFeS 2229 +++
 +++ NOSOFeHNOFeS 34232 )(10

 

+++

+++

+++

+++

++

++

++++

++++

+++

NOSOFeHNOFeS

SHSFeClHClFeS

MnSOOSOHMnOKO

OAgAgNOBaO

MnOOOHKMnO

OAuAuClOH

NaBrCrONaNaOHOHCrBr

OAuNaOHAuClOH

OCaClCaOClOHKMnO

34232

222

424222

232

22224

2322

42223

2322

222224

)(9

8

7

6

5

4

3

2

1

   
 

   
   

 
 ٨-٧: د ريدوکس تعاملونو د ترتيب او توازن ＄ان／７ي حالتونه

که په ک５مياوي تعاملونو ک３ هغه مواد برخه ولري چ３ د هغوی لپاره د اکسيديشن د درجو ！اکل －ران 
,115   او عضوي مرکبونه( ک５دی شــي، ســمبوليک ميتود )شــکلى ميتود(  HBFeAsS وي )لکه : 

الکتروني بيالنس وکار وشي، چ３ د هغه ＇رن／والی په الندې ډول دی:
doxRe   تعامــل د معادلــو کي３２ خواته د چارجونو الجبري مجموعه د همدې معادل３ د ＊ــي  د 

خواد چارجونو له الجبري مجموع３ سره بايد مساوي شي؛ 
لوم７ی مثال

 33362 BOHKClKClOHB ++   
په پورتن９ معادله ک３ اکسديشن کوونکي او ارجاع کوونکي ！اکو او معادله د اکسيديشن او ريدکشن 

د بهير پر بنس تنظيموو:
 +++ HBOHOHeHB 122612 33262  

33BOH  مرکب اکسيدي کي８ي: 62HB    مرکب ارجاع کوونکی دی چ３ په   په پورتني تعامل ک３
 +++ HBOHOHHB 126 33262  

33BOH   د جوړيدو لپاره د اکســيجن د ايونونو کميت د اوبو له ماليکولونو ＇خه پوره کوو  د 



219

H+   هم ترالســه کي８ي؛ ＇رنگه چ３ د پورتن９ معادل３ کي３２ خواته چارجونه صفر دي  چ３ دلته 
او د هغ３ ＊ــي خواته 12 مثبت چارجونه شــته؛ نو د چارجونو د مســاوي کولو لپاره د معادل３ له 

کي３２ خوا＇خه 12 الکترونونه بايد کم شي.
ــال: د هغومرکبونو ريدوکس تعاملونه مطالعه کوو، چ３ عضــوي مرکبونه په ک３ برخه  ــم مث دوه

لري.
 + 2

32
2

42 22 COOHeOC  
د کلورين او کاربن داکسيديشن درج３ او د هغوی مرکبونه د تعامل په پايله ک３ بدل８５ي:

                                                 

 

 
         

 

 

     دريم مثال:

 2

 + 2
32

2
42 22 COOHeOC

 OHClOHeOHClO 2223 212 ++++ +

 OHClOCOHClOOHOC 22
2

332
2

42 222422 +++++ +

 1

 
222323422 COOHClO2COKKClO2OCH ++++

 3

 1  OHCONeOHNHCO 22222 566)( +++
 + BreBr 222

 OHBrCONBrOHCONHCO 2222322 5636)( ++++++
 OHNaBrCONBrNaOHNHCO 222222 5636)( +++++

 OHNaBrCONBrNaOH6)NH(CO 222222 +++++
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   زيات زده ک７ئ
هغــه تعاملونــه چ３ په تودوخه ترســره کي８ي، د معادلو توازن او تعامل ي３ کيدي شــى چ３ د 

الکترون – ايون په ميتود سره وشي.

فعاليت: د الندې اکسيد４شــن - ريدکشــن معادلو الکترون - ايوني بيالنس ترســره   
ک７ئ. 

 4326332 21 OFeNaBrCOBrFeCONa +++  
 OHICOBrHCOOHOI 2222422 ++++  

 OHSOKBOHMnSOSOHKMnOHB 2423344241153 +++++
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   د اتم ＇پرکي لن６يز

*اکسيديشن هغه عمليه ده چ３ د ＄ينو عنصرونود اتومونود اکسيديشن نمبر په ک３ لوړي８ي.
* په يو ک５مياوي تعامل ک３ د عنصرونو د اتومونود اکسيديشن د نمبر د ＊کته راتللو عمليه د ريدکشن 

په نامه يادي８ي. 
)(  عالمو ＊ودل کي８ي. د عنصرد اکسي６يشن  +)(   او منفي  * د اتوم د اکسيديشن درجه په مثبت
مثبت３ درج３ عالم３ د اتومونود الکترونونو له هغه رقمونو سره سمون لري چ３ ور＇خه جال شويدي 
او دمنفي اکسيديشــن د درج３ کميت له هغو الکترونونو ســره سمون لري چ３ د عنصر له اتوم سره 

يو ＄اى شوي دي.
* د اکسيديشن -  ريدکشن ！ول تعاملونه کيدی شي  په الندې ډول وو４شل شي:

1 - د اکسيديشــن او ريدکشــن د اتومونو او ماليکولونو ترمن＃ تعاملونه: د ب５الب５لو ماليکولونو، ايونونو او 
اتومونو ترمن＃ د الکترونونوورکول او اخ５ستل دي. 

ionationDisproprot  (: دا ډول تعاملونه  د  2 - په خپل ســر اکسيديشــن او ريدکشــن تعامل )
مرکبونو او ســاده موادو ＄ان／７تيا ده چ３ په يومرکب ک３ دعين عنصر ＄ين３ اتومونه اکســيدي او په 

عين وخت ک３ د همدې عنصر يو ＄ين３ نور اتومونه ارجاع کي８ي.  
3 - د ماليکولونو دننه اکسيديشن -  ريدکشن تعاملونه:

په دې ډول تعاملونو ک３ د مرکب د ماليکول يوه برخه د اکسيدي کوونک３ دنده او بله برخه ي３ دارجاع 
کوونک３ دنده ترسره کوي.                                 

doxRe  تعاملونه ترتيب او بيالنس ک７و. * د دوو ميتودونو پر بنس کيدی شي د  
1 - د الکتروني بيالنس ميتود

ددې ميتود  پربنســ کيدای شــي هغــه مجموعي الکترونونه و！ا کل شــي چ３ لــه ارجاع کوونکو 
＇خه اکســيدي کوونکو ته ورک７ل شــوي دي. د ارجاع کوونکو د الکترونونو مجموعي شم５ر د هغو 
د الکترونونو له هغ３ مجموع３ ســره مســاوي دی چ３ له يوې اکســي６ي کوونک３ مادې سره يو＄ای 

شوي دي.
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2 - د نيم／７و تعاملونو ميتود )د ايون الکتروني ميتود(
په دې ميتود ک３ د معادل３ جال برخ３ )د ايوني تعامل نيمه معادله( د اکسيديشن ريدکشن د بهير لپاره 
ليکل کي８ي. جمع کول په مجموعي ډول په ايوني معادل３ ک３ په پام ک３ نيول کي８ي. دا ميتود د نيمه 
ايونــي تعاملونــو د ميتود په نوم هم يادي８ي. په دې ميتود ک３ حقيقي ايونونه چ３ په اوبلن محلول ک３ 
تعامل د معادل３   doxRe شــته، يادداشت کي８ي چ３ د ايونونو شم５ر له يادداشــت ＇خه وروسته د 
دواړه خواوې ســره مساوي شــي. په دې ميتود ک３ نه يوازې د اکسيدي کوونکو اويا ارجاع کوونکو 

ضريب ، بلک３ د تعامل د محيط د اوبو، تيزابو، القليو د ماليکولونو ضريب هم پيداکي８ي.

د اتم ＇پرکي پو＊تن３
＇لور ＄وابه پو＊تن３

1 - د اکسي６يشن -ريدکشن تعاملونه هغه تعاملونه دي چ３ د اتومونو،ماليکولونواو آيونونو ترمن＃ د 
.............. تبادل３  کي８ي 

د- الکترون ج- انرژي  ب- اتومونه  الف- ايونونه 
2 - هغه تعاملونه چ３ د عين عنصر ＄ين３ اتومونه په ک３ په يو مرکب ک３ اکسيدي او په عين وخت 

ک３ د همدې عنصر ＄ين３ اتومونه ارجاع کي８ي، د ................ په نوم يادي８ي.
ب- په خپل سر ريدکشن  الف- په خپل سر اکسيديشن  

د- تعويضي تعاملونو ج- په خپل سر اکسيديشن -ريدکشن 
3 - هغه تعاملونه چ３ د مرکب د ماليکول يوه برخه ي３ د اکسيدي کوونک３ او بله برخه ي３ د ارجاع 

کوونک３ وظيفه تر سره کوي، په.............. نوم يادي８ي؟
ب- د ماليکولونوپه داخل ک３ اکسيديشن او ريدکشن الف- د اکسيديشن تعاملونه 

د- هي＆ يو ج- ريدکشن    
4 - په ري６وکس تعاملونوک３ د ارجاع شــوو الکترونونو شــم５ر تل د ............... له هغ３ جمع３ 

سره مساوي دی، چ３ له اکسيدي کوونکي مادې سره يو ＄اى شويدي.
ج- ماليکولونه    د- پروتونونه ب- اتومونه  الف- الکترون 

5 - د اکسيديشن- ريدکشن د تعامل معادله په....... پ７اوونوک３ امکان لري.
ب- دوه   ج- پن％ه  د- درې الف- ＇لور 

))((   معادله ک３ اکسيدي کوونکي:  2233 OHNONOCuHNOCu +++ 6 - په 
 NO د-       OH 2

ج-    3HNO ب-      Cu الف-
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+++   تعامل په...... محيط ک３ امکان لري. HOeOH 222 2
2 7 - د 

ج- القلي د- اوبلن ب- تيزابي  الف- خنثي  
8 -په الندې تعامل ک３  کوم عنصر ارجاع شوى دی؟

 +++ OHClOHeClO 636 23      
ج- هايدروجن  د- کلورين او هايدروجن ب- اکسيجن  الف- کلورين  

9 - په الندې معادله ک３  د اوبو د ماليکول ضريب ................ دی.
 +++ HBOHOHHB 1233262       

د- 7 ؟ ج- 6   ب- 4   الف- 3  
10 - اکسيديشن – ريدکشن د تعامل په معادله ک３ د ايونونو شم５ر په دواړو خوا سره .............. 

ک８５ي
    الف – جمع       ب – منفي      ج -   مساوي      د – تغيير ورکول 

تشريحي پو＊تن３
الندې معادل３ توزين ک７ئ:

 

SHSFeClHClFeS
MnSOOSOHMnOKO

NOPOHHNOP
NONHNOZnHNOZn

POHPOHOHOP
OHCOMnSOSOHHCOOHMnO

OHSOCuSOSOHCu
NOSOHHNOS

CrONaNaOHOHNaCrO
ISOHKIOH

222

424222

433

34233

3343242

224422

22442

2423

42222

24222

10

9

.............8

.....)(7

6

5

4

3

2

1

+++

+++

+++

+++

++

++++

+++

+++

+++

+++
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نهم ＇ــپرکى

   په ک５ميا ک３ قوانين او محاسب３
که ＇ه هم د ک５ميا هره ＇ان／ه ＄انته ！اکلي قوانين لري؛ خو ＄ين３ قوانين داس３ هم شته چ３ د 
ک５ميا په ！ولو ＇انگو ک３ ور＇خه کار اخيستل کي８ي. په دې ＇پرکي ک３ هغه قوانين او محاسب３ 

＇７５ل کي８ي چ３ د هغوی په واسطه کيدی شي الندې علمي مطلبونه زده ک７ل شي:
 د ک５ميا د علمي کشفياتو تاريخي بهير ته په پام سره، پراخ نوی نظر به د ک５ميا په علم ک３ پيدا 
ک７ئ؛ د قوانينو د کارولو د ＇رنگوالي پربنســ د علمي مســائلو او کشفياتو په اړه به معلومات 

ترالسه کوئ؛ په ک５ميا ک３ له محاسبو سره اشنا کي８ئ.
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مسائلو بنسټونه ٩-١: د علمي  
په عمومي ډول يوه علمي مسآله پر ＇لوروالندنيو بنس＂يزو ستنو والړه ده:

1 - قوانين
2 - اصول

3 - نظري３ او فرضي３
4 - ت７ونونه او قاعدې

د يــوې اجتماعي مســآل３ د حلولو لپاره د ارشــميدس په نوم د يو پوه هل３ ＄لــ３ پر فني او تخنيکي 
نيمگ７تياوو باندې د انسانانو غلب３ يوه ب５ل／ه ده. يوې اجتماعي پ５＋３ ته پام وک７ی: 

پادشاه «هيرو» ل８＇ه خالص سره زره زر－ر ته ورک７ل چ３ هغه ته ور ＇خه تاج جوړ ک７ي. زرگر تاج 
جوړ ک７ او پادشاه ته ي３ ورک７. له پادشاه سره پو＊تنه پيدا شوه چ３ دا تاج د خالصو سرو زرو دی او که 
له ســروزرو ســره ي３ مس －６ ک７ي او له دې الياژ ＇خه يي تاج جوړ ک７ی دی؟ پادشاه د خپل وخت 

رياضي پوه او مشهور ستورى پ５ژندونکي ارشميدس ته مخ ورواړوه.
ارشميدس له دې سره سره چ３ په دې اړه ي３ پوره معلومات نه لرل، د خپل تفکر او ذهني قواوو پر 
تکيه د پادشاه د ستور ومانه، هغه ډ４ره موده په دې فکر ک３ وه چ３ د خپلي نظريه او فرضيه ＇خه ي３ 

کار واخست او مسآله ته ي３ د حل الر پيدا ک７ه.

فعاليت  
له الندې علمي کر＊و ＇خه، د علمي اصل او قانون مفهوم پيدا ک７ئ.

1 - که يو جسم په اوبو ک３ المبو وهي، د هغه جسم وزن ي３ کمي８ي. د جسم د وزن د کميت کچه له ب３ 
＄ايه شو اوبو له کچ３ سره  مساوي دی چ３ د  همدې جسم په واسطه ب３ ＄ايه شوي دي.

2 - د تيزابي بارانونو اوريدل د داينا سورونو نسل ته ضرر رسوي.
3 - ！ول مواد د اتومونو په نوم له کوچنيو ذرو ＇خه جوړ شــوي دي. د موادو ب５الب５ل خواص د 

هغوی د اتومونو د توپيرله کبله دي.
فرضيه او نظريه د انســانانو ＇７５نه ده.انســانان له هغ３ وروســته چ３ له يوې مســآل３ سره مخامخ 
شي، د هغ３ د حل لپاره کو＊（ کوي، اطالعات را ！ولوي او وروسته د هغوی ترمن＃ له اړيکو 
رامن％تــه کولو＇خه پايل３ اخلــي، په دې پ７او ک３ فرضيه جوړ８４ي. که د فرضي３ ســموالى ＇و 

وارې په ب５الب５لو وختونو ک３  په ثبوت ورسي８ي ،هغه د علمي فرضي３ په نامه يادي８ي.
    د نظريو اصالح او ＊ه کيدل د پو＊تنو د حل الره ده.
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فکر وک７ئ !  
1 - د يوې علمي نظري３ ارز＊ت اواعتبار د کوموعواملو سره اړيک３ لري؟

2 - تيوري يا علمي نظريه له علمي قانون سره ＇ه توپير لري؟
په نظري ک５ميا ک３ د دالتن  اتومي تيوري يوه پر مختلل３ تيوري ده. د دې کتاب لوستونکي به 
د دالتن له تيوري ســره اشــنا يي ولري )په لوم７ی ＇پرکي ک３ ليکل شــوې ده( دا تيوري کولی 
شــي ب５الب５ل３ پديدې؛ لکه: ب７اس، يو په بل ک３ د موادو حل کيدل، په تعاملونو ک３ د گازونو 
حجمي نســبتونه، د موادو د حجمي او کتلوي نســبتونو ثابتوالى او نــور په ک５مياوي تعاملونو 
ک３ ＇ر－ندوي؛ خو د ＄ينو پديدو؛ لکه: د ســاکن３ بر４＋ــنا، د محلولونــو الکتروليز، د راديو 
اکتيف موادو راديو اکتيويتي او رو＊ــنايي ورکول او داس３ نورو په  هکله اړونده ＇ر－ندون３ نه 
شي کولی. داندازه کولوواحدونه، فورمولونه، سمبولونه، د نوم د اي＋ودلوالرې او داس３ نور د 

علمي ت７ونونو ب５لگ３ دي.
علمي ت７ون

هغه مجموعي پرې ک７ې چ３ دعلومو په هکله رامن＃ ته شي او د يوي ＇ان／３ د＇７５ونکو له اړيکو 
ســره او حتی دب５الب５لو ＇ان／ود پوهانو ترمن＃ د اړيکو اســانتيا وې رامن＃ ته ک７ي، دعلمي ت７ون په 

نامه يادي８ي .   

  اضافي معلومات
ســمبول  لنــ６  کمي＂ــ３  ن７يوالــ３  د  ک５ميــا  خالصــ３  او  تجربــ３  د   )(IUPAC  ايوپــاک
)International Union of Pur Applied Chemictry( دی. دن７ۍ د ک５ميا 

ډ４ر مشهور پوهان په ک３ غ７يتوب لري او دک５ميا د مسا４لو په اړه علمي ت７ونونه سره کوي.

 ٩-٢: د مادې د پاي＋ت قانون او يا د کتل３ پاي＋ت
(  پــه نــوم  فرانســوي عالــم   lavoisierloucentAntoine  پــه 18 م پ５ــ７ۍ کــ３ د الوازيــه ) 
)1843-1794( داســ３ نظر ورک７: په ک５مياوي تعامل ک３ د تعامل د محصول مجموعي کتله د 

تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتل３ سره مساوي ده:
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 molKJgCOgOsC /49)()()( 22 ++  
دا قانــون د دالتــن داتومي- ماليکولي تيوري له نظره هم ســم دی. په هر ک５مياوي تعامل ک３ د تعامل 
کوونکو موادو د جوړوونکو عنصرونو د اتومونو مجموعي شم５ر د تعامل د محصول موادو د اتومونو 
له شــم５ر ســره مســاوي دی؛ ک５ميــاوي تعاملونه د انرژي له جــذب او يا ازاديدلو ســره يو ＄ای دي. 
Exothermic   )د تودوخــ３ توليدونکي(  هغــه تعاملونــه چ３ په نتيجه کــ３ ي３ انرژي ازاديــ８ي د 
تعاملونــو پــه نوم يادي８ي او هغه تعاملونه چ３ د انرژي )تودوخ３( د جذب په پايله ک３ ترســره کي８ي د
)(    تعاملونو په  نوم يادي８ي. د پورتني تعامل په بهيرک３، چ３ د کاربن او اکســيجن  cEndothermi
Exothermic   تعامل يو ډول دی چ３ د ازادې شوې انرژي  ترمن＃ شوی دی، انرژي ازاده شوې او د 
molkjoul  ده. د دې ازادې شــوې تودوخ３ کچه په انرژي باندې د کاربن او اکســيجن د  /94 کچه
کتل３ له بدلولو ســره رامن＃ ته شــوی دی؛ پردې بنســ، د تعامل د محصول موادو مجموعي کتله د 
    )(Enstein تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتل３ ＇خه ل８ه ده. د شلم３ پ７５ي په پيل ک３ انيشتاين
وويل چ３ په تعاملونو ک３ ترالســه شــوې انرژي؛ د پورتني تعامل په شان، د تعامل د محصول د کتل３ 
2mcE   فورمول پر بنســ محاسبه ک７ه او د  = په کموالی پورې اړه لري چ３ کمه شــوې کتله ي３ د 

کتل３ د پاي＋ت او انرژي قانون ي３ رامن％ته ک７.
Exothermic   تعاملونو ک３ دومره کوچن９ ده   په ر＊تيا سره چ３ په انرژي باندې بدله شوې کتله په 
چ３ په هي＆ وســيله نه شــي اندازه کيدى. له دې کبله، د الوازيه د پاي＋ت قانون پر ＄اى دی؛ خو کله 
چ３ د يورانيم کتله په هســتوي ريکتورک３ ！و！ه کي８ي، د تعامل د محصول د کتل３ توپير د يورانيم له 
لوم７ن９ کتل３ ＇خه ډ４ر زيات دی چ３ پن％وس ميليونه ＄لي د کاربن او اکســيجن له ســو＄ولو ＇خه 

ډ４ر دی.
  mevnKrBanU 20031

0
92
36

141
56

1
0

235
92 ++++

په پورتنيو هستوي تعاملونو ک３ بايد د انشتاين قانون يعن３ د مادې او انرژي دپاي＋ت قانون ته پام وشي: 
د فورمول    2mcE = Kcalory14810.3    ســره معادل دی. د mev)(  له يو ميليون الکترون ولت
molemev  د انرژۍ له کوم３ کتل３  /200 molKcalory  او /94 پر بنســ ترالســه ک８５ي چ３ 

سره سمون لري چ３ دومره انرژي تبديله شوې ده:
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molgm
m

moljoul
m

molcalorym

C
Em

/1044.10

sec/109
/10.94

sec)/103(
/10.94

10
1

2216

3

28

3

1

2
1

1

=

==

=

په پورتنيو هستوي تعاملونو ک３ کمه شوې کتله داس３ السته را＄ي: 
231002.6   )د اوگدرو د عــدد په کچه( د يورانيــم اتومونه  لري؛  g235  يورانيــم ) يــو مــول(  د 
mev200  انرژي ازادي８ي ، نو ！وله ازاده شــوې انرژي په  ＇رنگــه چ３ د هســت３ په هر و４ــش ک３ 

erg)(  داس３ محاسبه کي８ي: ارگ
 2371414

2 1002.61018.4108.3200108.3200 == ergcaloryE  
 

له پورتني نســبت ＇خه ترالســه کي８ي چ３ له يو مول يورانيم ＇خه ازاده شوې انرژي  2.5 ميليونه 
＄ل３ د کاربن د يوه مول ازادې شوې انرژۍ په پرتله زياته ده.

               

 
  )9-1( شکل: الف- د بر４＋نايي عکاسي        ب- د بر４＋نايي عکاسي ＇راغونو

  د ＇راغونو کتله له سو＄يد ＇خه مخک３         کتله له سو＄يدلو ＇خه وروسته

 mol/erg1091.1E 20
2 =

 

6
19

1

2

1

210

20

2
2

2

105.2
molg12/g1036.4

molg235/g13.0
molC
molU

12/m
235/m

g13.0
sec)/cm103(

mol/erg1091.1
C
E

m

===

===
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 ( Proust  1807  ( د ثابتو نسبتونو قانون :)٩-٣ (
oustPr   په نوم عالم رامن＃ ته ک７؛ او له همدې کبله د  دا قانــون لومــ７ى ＄ل په )1807( کال ک３ د 

نوموړي په نوم ياد شوی دی. دی وايي:
د مرکــب د ماليکــول جوړوونکــي عنصرونه په ！اکلي او ثابت وزني يا کتلوي نســبت يو له بل ســره 
تعامل کوي. د دې ترکيبي جســمونو ترالســه کول ک５دی شي، په هره الره وشي، مهمه دا ده چ３ دوه 
ســاده جســمونه تل په يو ！اکلي او ثابت کتلوي نسبت يو له بل سره يو  ＄ای کي８ي اومرکب جوړوي؛ 
د ب５لگ３ په ډول: هايدروجن له اکســيجن ســره تعامل کوي، اوبه جوړوي؛ د هايدروجن او اکسيجن 

8:1  دی: کتلوي نسبت د اوبو په جوړيدو ک３
                                                          

          

 

ggg

OHOH

36324

182216212

22 222

+

+

+

 8:132:4: 22 == ggOH
                                                                          

    ＇ه فکر کوئ؟
42ON   دی چ３ ب３ رنگــه گاز دی. د کتلوي  د اکســيجن او نايتروجــن پــه مرکبونو ک３ يــو هم 

نسبتونو د قانون په کومک کيدی شي چ３ دې ک５مياوي فورمول ته ورسي８ئ؟
٩-٤: د متعددو نسبتونو قانون يا د دالتن قانون

دوه عنصرونه يو له بل ســره تعامل کوي، نه يوازي يو ډول مرکب نه جوړوي؛ خو که د هغوى کتلوي 
نسبت بدل شي، ب５الب５ل مرکبونه جوړي８ي. د دې عنصرونو د يو کتلوي نسبت چ３ د هغه په ب５الب５لو 
مرکبونوکــ３ ي３ د بــل عنصر له ！اکل３ کتل３ ســره جوړک７ی دی، تام ثابــت او کوچني عددونه دي؛د 
ب５لگ３ په ډول: نايتروجن له اکســيجن ســره تعامل ک７ی دی، پن％ه ډوله اکسايدونه ي３ جوړ ک７ي دي، 
5:4:3:2:1    دی؛ خو د نايتروجن  چ３ د اکسيجن کتلوي نسبت په دې )پن％ه( ډوله اکسايدونو ک３

کتله ثابته ده؛ يعن３:
 

 

502:71516:214
461:71216:14
321:71316:214
28:7116:14
14:7116:214

::

52

2

32

2

2222

//
//

///
//
//

ON
NO
ON

NO
ON

ONON
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د نايتروجن داکسايدونو

 ماليکولونه

(9 - 2) شکل: د نايتروجن د اکسايدونو د ماليکولونو موډل

د اکســيجن نســبت د هغه په پن％ه ډوله اکســايدونو ک３، چ３ له نايتروجن سره ي３ جوړ ک７ي دي،
5:4:3:2:1  دی.

فعاليت  
   ),,,( 7252322 OClOClOClOCl دمتعددونســبتوقانون دکلورين په ＇لور ډوله اکســايدونو

ک３ تطبيق ک７ئ.
 ٩ -٥ : د معادلتونو قانون 

دوې مادې يا عنصرونه هر يو جال، جال له در４م عنصر سره په يو ！اکلي کتلوي نسبت تعامل کوي، 
د لم７نيو موادو د پات３ شونو پرته، مرکبونه جوړوي. دا دوه عنصرونه په خپل من＃ ک３ هم په هماغه 

کتلوي نسبت تعامل کوي او مرکب جوړ وي چ３ له در４م عنصر سره ي３ تعامل ک７ی دی:

 
AB  A B 

AC C BC 

 د پورتنيو ＇ر－ندونو پايله دا ده چ３ عنصرونه په ！اکلو کچو يو له بل سره تعامل کوي. 

 د يو عنصر معادله کتله د هماغه عنصرد کتل３ هغه مقداردی چ３ له اته گرامه اکســيجن ســره يي 
تعامل ک７ی او له پات３ شوني ＇خه پرته ي３ خپل اړوند اکسايد جوړ ک７ی دی.
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g17.1    اوسپنه شــتون لري، د اوسپن３  g5.1  د اوســپن３ اکســايد  شــته چ３ په هغه ک３ مثال:

معادله کتله پيدا ک７ئ:
                            

 

gFe
gO
gOgFeXgmO

OgXgOxidem
gOgFegmFe

28
33.0

817,1.33.0

85,1
33.017.117.1

2

2
2

2

2

===

=
=

g28  سره مساوي دی. د اوسپن３ معادله کتله يا معادل- گرام له
د يــو عنصــر معادله کتله د هغه عنصر د کتل３ هماغه کچه ده، چ３ پــه يو ک５مياوي تعامل ک３ ي３ يو 
گرام اويا يو اتوم - گرام هايدروجن ب３ ＄ايه او يا ازاد ک７ی وي؛ د ب５لگ３ په ډول: په الندې تعامل ک３ 

د کلسيم معادله کتله 20 ده او داس３ محاسبه کي８ي:
  

gX

g
g
ggXgg

gX
ggg

HCaSOSOHCa

1

20
2

140240

1
29840
2442

==

++

پــه عمومــي ډول، د يو عنصر معادله کتله عبارت له همدې عنصــر اتومي کتله ي３ پر والنس د 
عنصرپه جوړ شوي مرکب ک３ ده:

اتومي نسبتي کتله
                                                            = معادله کتله

والنس 

3   دی، معادله کتله ي３ پيدا ک７ئ. amu27  او والنس ي３  مثال: د المونيم اتومي نسبتي کتله 

  حل :      

                                          

 

?

9
3

27

3

27

=

==

==

=

gAlEq

amuamuEqAl

Volance
AlMEqAlVolanceAl

amuAlM

A

A
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 ٩-٥ -١ : د ک５مياوي مرکبونو د معادل３ کتل３ ترالسه کول
د ک５مياوي مرکبونو معادله کتله دا ده چ３ نسبتي ماليکولي کتله ي３ تقسيم پر مؤثر والنس وو４شل 

شي:
                               

VolanceEffective
M

Eq Compounds
Compounds =            

پام وک７ئ  
اغ５ز من والنس په تيزابونو ک３ د هايدروجن د اتومونو له شــم５ر، په القليو ک３ د هايدروکسيل  
د گروپ له شــم５ر ســره مساوی دی. همدارنگه، په مالگو ک３ اغ５زمن والنس د مالگو دفلزي 
کتيونونو والنس دى؛ د الندې فورمولونو پر بنس کيدی شي د نوموړو مرکبونو معادل３ کتل３ 

الس ته راشي :
 

 

volanceCathions
MEq

OH
MEq

H
MEq

Salts
Saltes

Bases
Bases

Acides
Acide

=

=

= +

که د اتومونو او يا ماليکولونو معادله کتله په گرامونو و＊ودل شي ، دا کميت د اتوم يا  ماليکول 
gEq   ＊ودل کي８ي.  )(  په نوم يادي８ي چ３ تل په  gramEquivalent د معادل - گرام  
بايد يادونه وک７و چ３ د متحولو والنسونو عنصرونه ب５الب５ل３ معادل３ کتل３ لري؛ د ب５لگ３ په ډول: 
CuO   کي د مسو معادله کتله  ، خو په   amu4.63 OCu2    په مرکب ک３ د مسو معادله کتله   د

amu7.31  ده. 

43POH  ماليکولي کتله 98amu ده. 43POH  معادله کتله پيدا ک７ئ. د  لوم７ی مثال: د  
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 حل

=+

==
+

==

=

3H

32,6amu
3

98amu

H
4PO3HM

4PO3qH?
4PO3HEq

98amu
4PO3HM

OHCa)(2   نسبتي ماليکولي کتله  OHCa)(2    معادله کتله پيدا ک７ئ، د  دوهم مثال: د

74  ده.  
 

2

?

74

2

2

)(

)(

=

=

=

OH

Eq
amuM

OHCa

OHCa                

 
amuamu

OH
M

OHCaEq OHCa 37
3

74)( 2)(
2 ===

 

4MgSO   نســبتي ماليکولي کتله   4MgSO    معادلــه کتله محاســبه کــ７ئ . د ــال: د ــم مث دري

amu120  ده.

حل:

       

   

 

amuamuEqEq

VolanceCathion
M

EqVolanceEffictive

amuM

MgSOMgSO

MgSO
MgSO

MgSO

60
2

120?

2

120

44

4

4

4

===

==

=

doxRe   تعاملونو ک３ برخه اخلي، د ماليکول د تشکيل کوونکو عنصرونو  هغه مرکبونه چ３ په 
Oxidation)(   کي８ي. د هغــوی معادله کتله داســ３ الس ته  را＄ي  اتومونــه يــ３ ارجــاع او يا 
    )( electronsgain Losese)(  يا اخ５ســتل شــوو چ３ ماليکولي کتله ي３ د هغه پربايلل شــوو

الکترونونو و４شل کي８ي:
 

=
egainorLosese

M
Eq Compound

Copound
 

doxRe   تعامل ک３ معادله کتله محاسبه ک７ئ. 42SOH  په الندې  مثال:

 OHSCuSOSOHCu 2442 +++  
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حل
                                                                           

 

duction
oxidationlosesee

OHSCuSOSOHCu

Re
2

2442 +++

 

 gaine6+
 

amuamu
gaine
M

Eq SOH
SOH 33,16

6
9842

42
===

فعاليت   
1 - د الندې مرکبونو معادله کتله ＇ن／ه پيدا کولی شئ؟

 
343 ,, NaNOKOHPOH  

   معادله کتله پيدا ک７ئ.
42SOH 2 - په الندې ريدوکس تعامل ک３ د 

 OHSHCuSOSOHCu 22442 +++  

 ٩-٦ :  د حجمي نسبتونو قانون
د حجمي نسبتونو قانون د Gay Liusec په نامه يو عالم رامن＃ ته ک７ی. دی وايي: 

 په ثابته تودوخه او فشــار ک３ د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نســبت او د گازي محصولو يا 
ب７اســونو نســبت  تام، کوچني او ！اکلي عددونه دي او د گازي تعامل کوونکو موادوحجمي نسبت 
هــم د －ازي محصــول په جوړيدو ک３ کوچني او ！اکلي عددونه دي؛د ب５لگ３ په ډول: د هايدروجن 
گاز اود کلورين گاز دتعامل په پايله ک３، هايدروجن کلورايد گاز جوړي８ي. د هايدروجن کلورايد په 
1:1  د هايدروجن او هايدروجن  جوړ＊ــت ک３ د هايدروجن او کلورين د گازونو حجمي نســبت  

2:1  دی: 2:1    او د کلورين او هايدروجن کلورايد حجمي نسبت  کلورايد حجمي نسبت

مثال: د مس کتلي معادل په پورتن３ تعامل ک３ محاسبه ک７ي. 

 
amu7.31

2
5.63
==

 
=

اتومی کتله
د مس معادله کتله

ورک７ل شوي الکترونونه
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)9-3( شکل: د ＄ين３ گازونو حجمونه
 ٩- ٧  :د اوگدرو قانون

Berzelius)(  پــه نــوم عالم پر حجمي نســبتونو باندې اتومي تيــوري وکاروله او وی ي３  د برزيليــوس
موندله چ３ د－ازونومســاوي حجمونه د فشــار او تودوخ３ د يوشــان شــرايطو الندې مســاوي شم５ر 
اتومونــه لــري. د برزيليوس دا قضيه په هغو گازونو باندې صدق کوي چ３ په اتومي ب２ه موندل کي８ي؛ 
خــو په هغو－ازونو ک３ چــ３ ماليکولي ب２ه لري، صدق نه کوي. له دې کبلــه، بله تيوري د اوگدرو په 
واسطه وړاندې شوه، چ３ د اوگدروAvogadroداقضيه په 1811م کال ک３ وړاندې شوې ده او دا 

قضيه اوس دقانون ب２ه لري او په الندې ډول ده:
د گازونو مســاوي حجمونه د فشاراو تودوخ３ په يوشان شرايطو ک３ مساوي شم５ر ذرې )ماليکولونه، 
اتومونــه، ايونونــه او نــور( لري. د اوگدرو فرضيــي اوس د قانون ب２ه غوره ک７ې ده او يو شــم５ر زيات３ 

تجرب３ او حقيقتونه رو＊انه ک７ې دي. )د اوگدرو لوم７ى قانون(.
 ＇رنگه چ３ دوه حجمه هايدروجن کلورايد هغه وخت جوړيدلي شــي چ３ يو حجم کلورين او يو 
حجم هايدروجن ســره تعامل وکــ７ي؛ نو د کلورين او هايدروجن ماليکولونــه دوه برخ３ کي８ي او د 
کلورين هايدروجن هره برخه ســره تعامل کوي چ３ د هايدروجن کلورايد نوي ماليکولونه )دوه نوي 

ماليکولونه( جوړوي:
 HClClH 222 +   

   مثال: په الندې تعامل ک３ د حجمي نسبتونو قانون تطبيق ک７ئ:
 
322 23 NHNH +

   

دهايدورجن －ازد کلورين －ازدهايدروجن کلورايد －از

يو حجميو حجمدوه حجمه
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322 23 NHNH + حل  

          دوه حجمه                  1حجم        3حجم
  

2:1:

2:3:

1:3:

32

22

22

=

=

=

NHN
NHH
NH

د اوگدرو قانون کيدي شي چ３ په معکوس ډول هم وويل شي:
د گازونو مســاوي شم５ر ذرې )ماليکولونه او اتومونه (د فشار او تودوخ３ په يوشان شرايطو  ک３ 

مساوي حجمونه لري. )د اوگدرو دوهم قانون(
زيات پوه شئ!  

)1002.6(    په کچه ذرې لــــــــــري؛ خو که ماده د  23 د هــرې مادې يو مول د اوگــدرو د عدد
L4.22   حجم لري چ３ د گازونود  STP   شــرايطو کــ３  گاز حالــت ولري، د هر گاز يو مول په 

( محاسبه کيدى شي.  nRTPv = ( عمومي معادل３ پربنس
د او گدرو عدد په ب５الب５لو الرو موندل کي８ي چ３ دلته ي３ د دووالرو يادونه کي８ي:

1 - که نســبتي اتومي کتله او يا نســبتي ماليکولي کتله په گرام افاده شي )اتوم مول يا ماليکول 
مول( او دا مولي کميتونه دعنصر د يو اتوم پر حقيقي کتل３ او يا د مرکب د يوماليکول پر کتله 

باندې وو４شل شي، د اوگدرو عدد السته را＄ي:

 د عنصر نسبتي کتله په گرام

  = د اوگدرو عددد عنصر د يو اتوم حقيقي کتله 

د مرکب د يو ماليکول کتله
د مرکب يو مول 

  = د اوگدرو عدد

g2310993.1 ده، د اوگدرو عدد ترالسه ک７ئ: مثال: د کاربن نسبتي اتومي کتله  12 او د هغه ديو اتوم کتله

دکاربن د يو اتوم کتله
د کاربن د يو اتوم کتله پر گرام 

  = د اوگدرو عدد



237

 د اوگدرو عدد
   =  231002.6=
 kg261099.1

 g12
                                  

＄ان و ازمايئ  
amu18    ده، د اوگدرو  kg26109898.2   او دهغه ماليکولي کتله د اوبــو د ماليکول کتلــه 

عدد پيدا ک７ئ.
2 - د الکتروليز له تگ الرې ســره کيدى شــي چ３ د اوگدرو عدد ترالسه شي يعن３ که فارادې 
Cbe  ( وو４شــل شــي، د  1910602.1= (  )e( د چــارج په قيمت)  CbF 96491= عــدد) 

اوگدرو عدد السته را＄ي:
 23

19 1002.6
10602.1

96491
===

Cb
Cb

e
FNA  

د چارج قيمت دمليکان په نامه امريکايي عالم د ت５لو په ＇ا＇کو ک３ کشف ک７. 

٩- ٨ : نسبتي اتومي کتله 
g2422    ترمن＃  1010 د ک５مياوي عنصرونو د اتومونو د حقيقي کتل３ کميتونه کوچني دي چ３ د
دي، دا کوچني کميتونه له منفي توانونو سره په ک５مياوي محاسبو ک３ ستونزې رامن％ته ک７ې دي؛ له 
دې کبله، ساينس پوهانو د ک５مياوي عنصرونو د اتومونو لپاره اتومي نسبتي کتله ！اکل３ ده. هغوى د يو 
( پرکتل３  وو４شله او د هغ３   C12

6     برخي د کاربن  -12  د اتوم د ايزوتوپ ) 
12
1 عنصر د اتوم کتله پر

حاصل ي３ دپام وړ عنصر د اتومي نسبتي کتل３  په توگه ومانه:
  

Carbonofatomicper

ElementatomicpermassMatomic =

12
1

پلټنه وک７ئ   
د کاربن - 12  له واحد ＇خه د کار اخ５ستن３ المل ＇ه دی؟

ايزوتوپونه وکارول شي ، په محاسبو ک３ به کوم بدلونونه   C16
6

CC  او 13
6,

14
6 C12  په عوض 

6 که د 
رامن％ته شي؟
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 )Atomic Mass- Unit( برخه داتومي کتل３ د واحد   
12
1 د کاربن– 12د اتوم د ايزوتوپ دکتل３

په تو－ه منل شوې او په )amu( ＊ودل شوې ده؛ يعن３:
  amu = د کاربن  ديو اتوم د کتل３ برخه  

 
=

12
1 د اتومي کتل３ ن７يوال واحد 

 amu ده، نو د   Kg2610993.1 12)(   د 
6 C 12  - د يو اتوم کتلــه  ＇رنگــه چــ３ د کاربن 

قيمت دا دی:        

                                    
 
KgKgamu 2726 10661.110993.1

12
1

==

نوليکلى شو چ３ :

   amu
د عنصر د يو اتوم کتله

=   نسبتي اتومي کتله 

=
د عنصر د يو اتوم کتله

 نسبتي اتومي کتله 
 Kg2710661.1

Kg27108203.3    ده، نسبتي کتله ي３ پيدا ک７ئ.   مثال: د سوديم د يو اتوم کتله
  حل: 

 
 

amu
kg
kg

amu
NaperatommNaMatom 23

10.661.1
10.8203.3

27

27

===

ده، د هغه اتومي نسبتي کتله پيدا ک７ئ.  kg27106741   مثال: د هايدروجن د يو اتوم کتله 
  حل:  

 
amu

Kg
Kg

amu
HatomPermassHatomicM 008.1

10661.1
10674.1

27

27

===  

  اضافي معلومات
د عنصرونــو پــه دوره يي جدولونــو ک３ د عنصرونو اتومي کتل３ ليکل شــوې دي چــ３ د ب５الب５لو 

عنصرونو د ايزوتوپونو د اتومي کتل３ د مجموع３ له اوسط  سره برابرې دي.
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فعاليت:  
الندې جدول ته و－ورئ او د اکســيجن عنصر د ب５الب５لو ايزوتوپونو د اتومونو د مجموعي کتل３ 

اوسط محاسبه ک７ئ.
 O18

8
 O17

8
 O16

ايزوتوپ8
سلمه په طبيعت ک0.2%0.04%99.76%３

اتومي کتله17.0015.99  18.00

  ٩-٩ : نسبتی ماليکولي کتله 
د ک５ميــاوي مرکبونو نســبتي ماليکولــي کتله د ماليکــول د جوړوونکو عنصرونــو د اتومونو د کتلو 

مجموعه ده؛ دبيل／３ په ډول: 
د اکسيجن اتومي کتله+ د هايدوجن د دوو اتومونو نسبتي کتله= د اوبوماليکولي کتل３ 

                                  
مشق او تمرين    

   د الندې مرکبونو ماليکولي کتله محاسبه ک７ئ.
  6126 OHC    الف: 
   OHHC 52    ب:

        (9 - 4) شکل: د ايتانول مودل
 

  د اړتيا وړ معلومات :
＇رنگه چ３ د عنصرونو اتومي نســبي کتله د amu د قيمت پربنســ  موندل شوې ده  نو که د 
مرکب د يو ماليکول کتله ولرو او هغه د  amu پر قيمت باندې وو４شو، د غو＊تل شوی مرکب 

نسبتي ماليکولي کتله ترالسه کي８ي:

   amu
نسبتي ماليکولي کتلهد مرکب د يو ماليکول کتله =

 amuOMH 1816212 =+=
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Kg26109898.2   ده، د اوبو ماليکولي نســبتي کتله الســته  مثال: د اوبو د يو ماليکول کتله 
راوړئ. 

حل: د اوبو ماليکولي کتله 
  

amu
kg
kg

amu

m
M OH

OH
18

10661.1
109898.2

27

26
2

2
==

نوټ:کــه د هــرې ذرې حقيقي کتله د amu پر قيمت وو４شــل شــي، نســبتي کتل３ ي３ الس ته 
را＄ي.

٩-١٠: مول)اتوم – گرام او ماليکول – گرام(
که د ک５مياوي  عنصرونو اتومي نســبتي کتله په گرام و＊ــودل شي، دا کميت د اتوم- گرام  يا اتومي 
amu23  ده،  نو د سوديم يو مول  مول په نوم يادي８ي؛ د ب５لگ３ په توگه: د سوديم اتومي نسبتي کتله

له 23g سره مساوي دی.
همدارنگه، که د ک５مياوي مرکبونو ماليکولي نســبتي کتله په گرام و＊ودل شي، دا کتلوي کميت د 
 )  42SOH ماليکــول- گرام يا ماليکولي  مول په نــوم يادي８ي ؛ د ب５لگ３ په ډول: د گوگ７و د ت５زابو )
نســبتي ماليکولي کتله 98amu ده؛ نو پر دې بنســ، د هغه  98  گرامه يو مول دی. په عمومي 
ډول، که د هرې ک５مياوي ذرې نسبتي کتله په گرام ＊ودل شوې وي، همدا کتلوي کميت د هماغ３ 
amu4104.5    ده، نو پر دې  ذرې د مول په نوم يادي８ي؛ د ب５لگ３ په ډول: د الکترون نسبتي کتله
g4104.5   دی. ＇رنگه چ３ اتوم- گرام، ماليکول- گرام،  ايون- گرام او  بنس، د هغه يو مول 
داس３ نور ！ول د مول په نوم ياد شوي دي، نو دا کميتونه ！ول د اوگدرو د عدد په کچه ذرې لري؛ نو 

پر دې بنس په ＄ان／７ې تو－ه ک５دى شي چ３ مول داس３ تعريف شي :
مــول: د اوگــدرو د عدد په کچه د ذرو کتله پر گرام، مول دی؛ يا په بل عبارت، که د اوگدرو د عدد 

په کچه د ذرو کتله په گرام ＊ودل شوې وي، دا کميت د مول په نوم يادي８ي.
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مثال: 200g سوديم هايدروکسايد ＇و موله ک８５ي؟ ماليکولي کتله ي40amu   ３ ده. 
 حل:

?
40

200

=
=
=

n
amuM
gm

ng
mog

200
1140

mol
g
molgn 5

40
1200

==

   فورمول  د مول د محاسبي لپاره وليکل شي. 
M
mn = له پورتني مثال ＇خه کيدي شي چ３

 

(9 - 5) شکل: د مس، سيماب، المونيم، برومين، اوسپن３، جست او سلفر د مول اندازه 

٩- ١١: د مرکبونو د جوړوونکو عنصرونو د سلم３ ترالسه کول
ددې لپاره چ３ د ک５مياوي مرکبونو د ماليکول د جوړوونکو عنصرونو سلمه )فيصدی( ترالسه ک７ی 
شــو، اړينه ده چ３ د هغه د يو مول په کميت ک３ د هر عنصر کچه د مرکب ماليکولي کتل３ ته په پام 
عدد سره   100 ســره وموندل شــي؛ نو د غو＊ــتلي عنصر کچه چ３ د مرکب په يو مول ک３ شــته، له
ضرب او د همدې مرکب پر ماليکولي کتل３ باندې وو４شــل شــي، حاصل شــوی کميت د غو＊تلي 

عنصر د سلم３ اندازه را＊يي:

د عنصرمقدارد مرکب يو مول
د عنصرمقدار

= په مرکب ک３ د عنصر سلمه

 29,79
 27

 0,200  63

 56 32
 65
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ــال: د کاربن، هايدروجن او اکســيجن ســلنه په گلوکوز  ک３ محاســبه ک７ئ. د گلوکوز  ــ７ل مث لوم

ماليکولــي کتله 180amu ده. همدارن／ــه، د هايدروجن  اتومي  کتله 1amu، د   )( 6126 OHC

کاربن 12amuاو د اکسيجن 16amu ده.
حل:

 
 

ggggOHCmole
amuOHMC

amuOHMC

180961272
180961272

180616121612

6126

6126

6126

=++=
=++=

=++=

 
 

C
g

gCCW

W
gCOHCg

%40
180

10072%

%100
72180 6126

==

 

O
g

gOOW

W
gOOHCg

%33.53
180

10096%

%100
96180 6126

==

 
ده.  100  نوټ: د ک５مياوي مرکبونو دماليکولونو د جوړوونکو اجزاوو د سلنو مجموعه 

٩-١٢: تجربي او ماليکولي فورمول 
ک５مياوي مرکب تل دهغه جوړونکو عنصرونو د ســمبولونو په ترتيب او له نســبتي اتومي ضريبونو 
ســره چ３ د ســتيکيو متــري)Stoichiometry( ضريبونو په نوم هم يادي８ي، ＊ــودل کي８ي؛ د 
OH  اوبه ＊يي، په مرکبونو ک３ د جوړوونکو عنصرونو  2 ب５لگ３ په ډول: NaCl د خوړو مالگه او
د اتومونو د سمبولونوترتيب، دهغوی له نسبتي ضريبونو سره د ماليکولي فورمول په نوم  ياد ي８ي.

داوبــو يــو ماليکول له دوه اتومــه هايدروجن او يو اتوم اکســيجن ＇خه جوړ شــوی دی؛ نو د اوبو 
OH  دی. 2 ماليکولي فورمول 

ماليکولي فورمول کيدای شــي چ３ د ک５مياوي تجزي３ پر بنس و！اکل شي. د ک５مياوي فورمولونو 

 

H%7.6
g180
100gH12H%W

H%W100
gH12OHgC180 6126

==
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يو ډول تجربي فورمول  دی. په دې فورمول  ک３ د ب５الب５لو عنصرونو د اتومونو  نســبتي شــم５ر په يو 
مرکب ک３ ＊ودل ک８５ي. دلته د تجرب３ د کلم３ معنا دا ده چ３ وړاندې  شوی فورمول  يوازې په ليدن３ 

او اندازه کولو يعن３ د توصيفي او مقداري  تحليل پر بنس ！اکل شوی دی. 
د گلوکوز ماليکول د 6  اتومه کاربن، 12  اتومه هايدروجن او 6  اتومه اکســيجن ＇خه  جوړ شــوی 
دی چ３ يوازې د کاربن، هايدروجن او اکســيجن اتومونه د   OCH 2

دی او د هغــه تجربي فورمــول 
گلوکوز په ماليکول ک３ را＊يي؛ ＇رنگه چ３ دا نسبتونه  د يوې مادې تر ！ولو ساده شکل ＊کاره کوي،  

له دې کبله دا فارمول ، د ساده فارمول  په نوم هم يادي８ي.
د دې لپاره چ３ د مرکبونو  ساده فورمول ＊ه وليکو او السته راوړل３ شي؛ نو اړينه ده چ３ د مرکبونو 
په توصيفي او مقداري تحليل باندې پوه شو. د مرکب توصيفي او مقداري تحليل باندې له پوهيدلو 

سره کيدى شي، دهغه تجربي فورمول الندې موادو ته په پام سره وليکو:
1 - د هر عنصر مقداري کميت، چ３ د تجزي３ په واسطه السته راغلی دی، په مول بدل ک７و.

2 - د مرکب د جوړوونکي هر عنصر د مولونو کچه، چ３ د لوم７ی مادې پربنســ تر الســه کي８ي، 
پــه پوره پام کوچنى کميت ي３ و！اکو، وروســته دغو＊ــتونکي مرکب د ماليکول د تشــکيل کوونکو 
عنصرونو ！ول مولي کميتونه په همدې کو چني مولي کميت تقســيم ک７و،  اعداد له قياســي واحده 

پرته الس ته را＄ي .
3 - هغه ارقام چ３ له دوهم３ مادې ســره ســم الس ته را＄ي، په پوره پام کتل کي８ي؛ که تام عددونه 
وي، د مرکب د ماليکولونو د جوړوونکو عنصرونو د اتومونو نســبتونه په ســاده فورمول  ک３ ＊يي او 
که نوموړي رقمونه تام نه وي، هغوى د رونداف په الره او يا د کوم کوچني تام عدد له ضربولو ســره 
په تامو عددونو بدل شــي نو دا تام عددونه په ســاده فورمول ک３  د عنصرونو داتومونو نســبتونه دي. د 
عنصرونو داتومونود نســبت رقمونه د ماليکولي فورمول د ســم ليکلو دالرې په پام ک３ نيولوســره د 

عنصرونو له سمبولونو سره يو ＄اى کي８ي او ساده فورمول  الس ته را＄ي .
4 - د مرکــب د ماليکولي فورمول  د ســمو ليکلــو لپاره، پر توصيفي او مقداري تحليل ســرب５ره د 
مرکب ماليکولي کتله هم معلومه وي. نو توصيفي او مقداري تحليل ته په پام ســره د پورتنيو موادو 
له کارولو سره سم ساده فورمول الس ته را＄ي؛ که د غو＊تلي مرکب ماليکولي کتله د ساده فورمول  
په نسبتي ماليکولي کتله وو４شل شي، يو تام عدد به الس ته راشي. که دا عدد په ساده فورمول ک３ د 

عنصرونو له نسبت سره ضرب شي، د مرکب ماليکولي فورمول  السته را＄ي.
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لوم７ى مثال: د يو مرکب يو گرام کتله چ３ له کاربن او هايدروجن ＇خه جوړه شوې، سو＄ول 

g899.0    اوبه   الســته راغل３  )(  او 2CO g3.3   کاربن ډاى اکســايد   شــوې ده؛ په پايله ک３ 
دي. د مرکب ساده فورمول  تر السه ک７ئ.

حل: 
=g1  د عضوي مادې سو＄ول شوی مقدار                             

g3.3  = کاربن ډاى اکسايد       
=g899.0  الس ته راغل３ اوبه            

په لوم７ي سرک３: په غو＊تلي مرکب ک３ د هايدروجن او کاربن مقدار ترالسه کوو: 
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   مشق او تمرين
g2,3    ته له هايدروجن گاز ســره تودوخه ورک７ شــوې ده؛ پــه پايله ک３ د اوســپن３ د اکســايد
g24.2   د اوســپن３ فلز الســته راغلی دی؛ د اوســپن３ د اکســايد ســاده فورمول  پيداک７ئ. د 

amu16  ده. 56   او د اکسيجن   اوسپن３ اتومي کتله 
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هايدروجن او  0.667g اکسيجن   g33.1 g8    کاربن،   دوهم مثال: د يو مرکب په ترکيب ک３
amu180  ده. ســاده فورمول  او د غو＊ــتلي مرکــب ماليکولي  دی؛ د مرکــب ماليکولــي کتله

فورمول پيدا ک７ئ.                                 
    حل:                                       
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                                                         د گلوکوز ماليکولي فورمول :  
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د نهم ＇پرکي لن６يز     

* پــه ک５ميــاوي تعامل ک３ د تعامل د محصول د کتلو مجموعــه ، د تعامل کوونکو موادو د کتلو له 
مجموع３ سره مساوي ده.

* د مرکــب د ماليکــول جوړوونکي عنصرونه د مرکب د جوړيدو په وخــت ک３ له ！اکلي او ثابت 
وزني يا کتلوي نسبت سره تعامل کوي.

* دوه عنصرونه يو له بل سره تعامل کوي، يوازې يو ډول مرکب جوړوي؛ خو که کتلوي نسبت ي３ 
بدل شي، ب５الب５ل مرکبونه جوړوي. د دې عنصرونو کتلوي نسبت د هغوی په ب５الب５لو مرکبونو ک３، 

چ３ دبل عنصر له ！اکل３ کتل３ سره ي３ جوړک７ی، تام ثابت او کوچنى عددونه دي
* دوه مادې يا عنصرونه هر يو له در４م عنصر ســره په يوه ！اکلي کتلوي نســبت تعامل کوي، له پاتي 
شــونو پرته، مرکبونه جوړوي. دا دوه عنصرونه په خپل من＃ ک３ هم له هماغ３ کچ３ کتل３ ســره، 

چ３ له در４م عنصر سره ي３ تعامل ک７ی دی، تعامل کوي او مرکب جوړوي.
* د يوه عنصر معادله کتله د هماغه عنصرد کتل３ هغه کچه ده چ３ له اته گرامه اکســيجن ســره ي３ 

تعامل ک７ی او له پات３ شونو ＇خه پرته له خپل اړوند اکسايد جوړ ک７ی دی.
*د يــو عنصــر معادله کتله هغه کتله ده چ３ په يو ک５مياوي تعامــل ک３ ي３ يوگرام او يا يو اتوم-  گرام 

هايدروجن ب３ ＄ايه او ازاد ک７ی.
* که د يوه مرکب نســبتي ماليکولي کتله په همدې مرکب ک３ پر اغ５زمن والنس وو４شــل شــي، د 

همدې مرکب معادله ماليکولي کتله السته را＄ي.
* په ثابته تودوخه او فشــار ک３ د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نســبت او د گازي محصولونو 
يا ب７اســونو تام نسبت، کوچني او ！اکلي عددونه دي او د گازي تعامل کوونکو موادوحجمي نسبت 

هم د －ازي محصول په جوړيدو ک３ کوچني او ！اکلي عددونه دي.
)1002,6(  په کچه ذرې لري، که ماده گازي حالت  23 * د هرې مادې يو مول د اوگدرو د عددونو

L4.22  حجم هم  پيدا کوي. STP  شرايطو ک３  ولري، د هر گاز يو مول په  
* مول: د اوگدرو د عدد په کچه دذرو کتله پر گرام، مول دی. په بل عبارت، که د ذرو کتله د اوگدرو 

د عدد په کچه پر گرام ＊ودل شوې وي، دا کميت د مول په نوم يادي８ي.
* که د غو＊تلي عنصر کچه، چ３ د مرکب په يو مول ک３ شته، له 100  عدد سره ضرب او د هغه مرکب 

پر ماليکولي کتل３ باندې وو４شل شي، السته راغلی کميت د غو＊تلي عنصر د سلن３ کچه را＊يي:
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د نهم ＇پرکي تمرين
＇لور ＄وابه پو＊تن３ :

1 - په عمومي ډول، يوه علمي مسآله پر .......... بنس＂ونو والړه ده:
د- ＇لور ج- درې   الف- يوه   ب- دوه  

2 - د تعامل د محصولونو مجموع３ کتله د تعامل کوونکو موادو د کتلو له مجموع３ سره--- ده.
د- ＄ين３ وختونه زيات او ＄ين３ وختونه کم ج- مساوي   ب- ډ４ر کم  الف- ډ４ر زيات 

3 - د ........ په نامه يو عالم د！اکلي  نسبتونو يا ساده نسبتونو قانون رامن＃ ته ک７، نو  له همدې کبله 
د نوموړي په نوم يادي８ي .

د- دالتن      `Pr oust ج- ب- گيلوسک  الف- الوازيه 
4 - د اوبو او هايدروجن پر اکسايد په مرکب ک３ د اکسيجن نسبت ............. دی.

 2:1 د-      3:2 ج-   1:3 ب-      1:2 الف-
معادل３  کتله را＊يي.  

43POH 5 - الندې کوم رقمونه د
   6:22 د-    6:32 ج- ب- 15   الف- 16   

6 - په ثابته تودوخه او فشــار ک３ د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نســبت  او د هغو د الس ته 
راغلي گازي د محصول حجمي نسبت .................... دی.

ب- کسري عددونه  الف- تام، ثابت او کوچني عددونه 
د- ه５＆ يو ج- نوي رقمونه    

7 - د هرې مادې يو مول---   په کچه ذرې لري .
د- الف او ب 422    ليتر  ج-     g231002.6 ب- الف- د اوگدرو عدد 

g2310993.1 ده، د amu قيمت  12   او د هغه د يو اتــوم کتله 8 - د کاربــن نســبتي اتومي کتله 
------ دی.

د- هي＆ يو ج -الف او ب      g271002.6 ب-    g2410661.1 الف- 
9 - په گلوکوز   ک３ د کاربن سلنه محاسبه ک７ئ.

   %33 د-   %40 ج-        %23 ب-     %50 الف- 
10 - مول د.................... ذرو د کتل３ کچه پر گرام ده.
  g231002.6 ب-   الف- کيلو گرام   

د- ب او ج دواړه سم دي. ج- اوگدرو عدد   
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تشريحي سوالونه
1 - پــه لــوړه تودوخه او فشــارک３ نايتروجن او هايدروجن يو له بل ســره تعامل کــ７ى او امونيا ي３ 
261020.4  ماليکولونه له هايدروجن ســره تعامل وک７ي، د تعامل  جوړه ک７ې ده. که د نايتروجن
کوونکــي هايدروجن دکتل３ کچــه او د تعامل کوونکي هايدروجــن د ماليکولونو تعداد به ＇ومره 

وي؟السته راغل３ امونيا به ＇ومره او ＇و ماليکولونه ولري؟ 
21106.3  شــم５ر د  2 - امونيــا له اکســيجن ســره تعامل کــوي چNO ３ او اوبه الس ته را＄ي.

اکسيجن ماليکول به د NO ＇ومره ماليکولونه جوړ ک７ي؟
  په مرکب ک３ محاسبه ک７ئ.

1623 OAlBSiHGa 3 - د B سلنه د 
OH   د ！اکلو شــرايطو الندې يو له بل سـره  2 4KCrO    او اوبه  ،)  4CuSO 4 - د مس ســلفيت) 
OH    ＇خه جوړ  22+  او

4 ,CuCrO تعامــل ک７ی. د تعامل محصــول ي３ هغه مرکب دی چ３ له
شــوی دی. مقداري تحليل را＊يي چ３ په نوموړي مرکب ک３ پورتني ليکل شوي ايونونه په ترتيب 

او%15.7 دي. د دې مرکب تجربي فورمول وليکئ.  %7.48,%6.35 سره   
5 - الندې ！اکل شوي کميتونه پيدا ک７ئ.

251032.9   اتومونو مولی کتله   الف- د  جست 
ب- د ارگون 3.27 موله کتله ＇و گرامه ده؟

)1007.3(  اتومي ذرې ＇و ملي گرامه کتله لري؟ 20 ج- د سپينو زرو 
3/68.7   دی. cmgdFe = 35.46  اوسپنه ＇ومره اتومونه لري ؟  cm د- 

وي او د   32OMe 6 - دهغــه فلــز اتومي وزن پيدا ک７ئ چ３ د اړوند اکســايد تجربــي فورمول ي３
4.68%   ده. غو＊تلي فلز سلنه د هغه په ډای اکسايد ک３ 

مرکب ي３ جوړ ک７ى دی. په نوموړي مرکب   4XCl x  عنصر له کلورين سره تعامل ک７ی او د   - 7
X   کوم عنصر دی؟  74%   ده ، Cl   د ايون سلنه  ک３ د 

2H   ســره تعامل اوارجاع شــوی دی. په پايله ک３ ي３ g423.1   د ســکاندينيوم اکســايد له   - 8
Sc  فلز او اوبه السته راغل３ دي، د اکسايد فورمول  پيدا ک７ئ. g929.0  د 

KCl    او اکسيجن تجزيه  3KClO  ته تودوخه ورک７ل شي، له الندې معادل３ سره سم په 9 - که 
ک８５ي:

 23 3202 OKClKCl +  
3KClO  وزن ＇ومره کم８５ي؟  50%  تجزيه شي ،د که نوموړی  مرکب په سلوک３

g100   دی( 3KClO  وزن ( 
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KCl  مخلوط شــته، کله چ３ نومــوړى مخلوط په اوبو ک３ حل شــي او  NaCl  او 10 -يــو －ــرام 
AgCl  د  AgCl  تبديلي８ي او رســوب کوي. د  3AgNO   ورزيات شــي ،د کلورايد ！ول ايونونه په

NaCl  مقدار به په لوم７ني مخلوط ک３ ＇ومره وي؟ g1476.2  ده ، د رسوب کچه
g8.1    کلســيم اکســايد  تبديل شوی دی، د کلسيم  g35.1  کلســيم د هوا په شــتون ک３ په    - 11

اتومي کتله پيدا ک７ئ. د اکسيجن اتوم３ کتله  16ده.
g064.0  اکسيجن او د  43OPb  مرکب  ته تودوخه ورک７ شي، تجزيه ک８５ي او   ،  g75.2 12 - که

هغه بل اکسايد جوړ ي８ي، د ترالسه شوي سرب اکسايد فورمول  پيدا ک７ئ.
CxHy  کتل３ شــامل３ دي؛  40%  د 83HC  او 40%  د  13 - د هايــدرو کاربــن په يو مخلوط ک３ 
g8.18  اوبه الس ته راغلي دي،  2CO  او ددې مخلوط10   گرامه  ســو＄ول شــوی دی، په پايله ک３

CxHy   هايدرو کاربن فورمول  پيدا ک７ئ. د 
32COLi  دی، د دغه فورمول  هــر واحد د جوړوونکو  14 - د ليتيــم کاربونيــ تجربــي فورمول 

عنصرونو ＇ومره اتومونه لري؟ 
22106.4  اتومه نايتروجن لري، د نايتروجن د اتوم ＇و موله په  15 - د نايتروجن د گاز نمونه چ３ 

دې اتومي کميت ک３ شته؟
CaO   او    16 - د چون３ تي８ې )کلســيم کاربوني( ته تودوخه ورک７ل شــوې ده  چ３ په پايله ک３ په 
2CO  کچه  CaO  السته راغل３ ده، د  g4.22 g40  د چون３ تي８ه تجزيه شي،  تبديل８５ي. که  2CO

محاسبه ک７ئ.
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