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    2درس نامه 

 های معروفو فرمول یونم نا

های معروف را حفظ باشیم. بدین منظور فراگیری )حفظ( نکات زیر الزامی یون و نام فرمولنویسی ترکیبات یونی باید گذاری و فرمولبرای نام

 :است

 اتمی و هم یون منفی تک اتمی دارد که نام آن ها به صورت زیر است:نها عنصری است که هم یون مثبت تکهیدروژن ت -1

 +𝑯 یون هیدروژن )پروتون(  −𝑯 هیدرید

 دهند.تشکیل می به طور فلزات کاتیون و نافلزات آنیون -2

 دهند. های یک و دو بار مثبت تشکیل میجدول تناوبی به ترتیب کاتیون 2و  1های فلزات گروه -3

 دهدآلومینیم فقط کاتیون سه بار مثبت تشکیل می -4

 دهند.فلزات واسطه انجرک) اسکاندیم، نقره، جیوه، روی و کادمیم( فقط یک کاتیون تشکیل می -5

 فلز واسطه نماد کاتیون

𝑺𝒄𝟑+ 𝑺𝒄 اسکاندیم 
𝑨𝒈+ 𝑨𝒈 نقره 

𝑯𝒈𝟐+ 𝑯𝒈 جیوه 

𝒁𝒏𝟐+ 𝒁𝒏 روی 

𝑪𝒅𝟐+ 𝑪𝒅 کادمیم 

 

 اکثر فلزات واسطه تمایل دارند تا بیش از یک کاتیون تشکیل دهند. -6

+و  𝟑+ +و  𝟐+ 𝟓 +و 𝟐+ 𝟒 و 𝟏+ 𝟑 +  بار کاتیون 𝟐

𝑽𝟐𝟑
𝟎  𝑻𝒊𝟐𝟐

𝟎  𝑪𝒓𝟐𝟒
𝟎 𝑴𝒏𝟐𝟓 و

𝟎 𝑭𝒆𝟐𝟔 و
𝟎 𝑪𝒐𝟐𝟕 و  

𝟎  , 𝑵𝒊𝟐𝟖
𝟎  𝑪𝒖𝟐𝟗

𝟎  فلز واسطه 

 نویسیم.ی یون و سپس نام فلز را میها، ابتدا کلمهبرای نام گذاری کاتیون -7

 دهند باید بار یون با اعداد رومی داخل پرانتز نوشته شود. در مورد فلزاتی که بیش از یک کاتیون تشکیل می توجه:

 مثال(

 +𝑭𝒆𝟐 (𝑰𝑰یون آهن ) +𝑵𝒂 یون سدیم
 

 

 باشند به صورت زیر:نیز می )ستون سمت راست(های متداولفلزات واسطه کامق )کروم، آهن، مس و قلع( دارای نام -8

  +𝑪𝒓𝟐 (𝑰𝑰یون کروم ) یون کرومو

𝑪𝒓𝟐𝟒
𝟎  

 +𝑪𝒓𝟑 (𝑰𝑰𝑰یون کروم ) یون کرومیک 

  +𝑭𝒆𝟐 (𝑰𝑰یون آهن ) یون فرو

𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟎  

 +𝑭𝒆𝟑 (𝑰𝑰𝑰یون آهن ) فریکیون  

  +𝑪𝒖 (𝑰)یون مس  یون کوپرو

𝑪𝒖𝟐𝟗
𝟎  

 +𝑪𝒖𝟐 (𝑰𝑰)ون مس ی یون کوپریک 

  +𝑺𝒏𝟐 (𝑰𝑰)یون قلع  یون استانو
𝑺𝒏 

 +𝑺𝒏𝟒 (𝑽𝑰)یون قلع  یون استانیک
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   3درس نامه 

 های اسیدیگذاری بنیاننام

 شود.اگر از یک اسید یک یا چند یون هیدروژن جدا کنیم باقیمانده بنیان اسیدی نامیده می بنیان اسیدی:

        𝑯𝑵𝑶𝟑     
−𝑯+

→     𝑵𝑶𝟑
− 

   نیترات           نیتریک اسید                                                                                                                                                                  

 

        𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒         
−𝑯+

→                    𝑯𝑺𝑶𝟒
−      

−𝑯+

→     𝑺𝑶𝟒
𝟐− 

 سولفوریک اسید         سولفات      هیدروژن سولفات                                                                                                                            

 

        𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒  
−𝑯+

→         𝑯𝟐𝑷𝑶𝟒
−         

−𝑯+

→     𝑯𝑷𝑶𝟒
𝟐−               

−𝑯+

→     𝑷𝑶𝟒
𝟑− 
 هیدروژن فسفات    دی هیدروژن فسفات     فسفریک اسید فسفات                                                                                                 

 

        𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑      
−𝑯+

→       𝑯𝑪𝑶𝟑
−      

−𝑯+

→     𝑪𝑶𝟑
𝟐− 

 کربنات          هیدروژن کربنات    کربنیک اسید                                                                                                                                                

 

 های تک اتمی نافلزات عبارتند از:ترین آنیونمهم -9

 15گروه  16گروه  17گروه 

 −𝑵𝟑 نیترید −𝑶𝟐 اکسید −𝑭 فلوئورید

 −𝑷𝟑 فسفید −𝑺𝟐 سولفید −𝑪𝒍 کلرید

   −𝑩𝒓 برمید

   −𝑰 یدید

 های مختلف عبارتند از:های چند اتمی گروهترین یونمهم -10

 های  چند اتمییون

 فلزات واسطه

 14گروه  15گروه  16گروه  17گروه 

𝑴𝒏𝑶𝟒 منگنات
𝑶𝟐 پراکسید −𝑪𝒍𝑶 هیپوکلریت −𝟐

𝑵𝑯𝟒 یون آمونیم −𝟐
 −𝑪𝑵 سیانید +

𝑴𝒏𝑶𝟒 پرمنگنات
𝑪𝒍𝑶𝟐 کلریت −

𝑶𝟐 سوپراکسید −
𝑵𝑶𝟐 نیتریت −

𝑪𝑶𝟑 کربنات −
𝟐− 

𝑪𝒓𝑶𝟒 کرومات
𝑪𝒍𝑶𝟑 کلرات −𝟐

𝑵𝑶𝟑 نیترات −𝑶𝑯 هیدروکسید −
𝑪𝟐𝑶𝟒 اگزاالت )اکساالت( −

𝟐− 

𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕 دی کرومات
𝑪𝒍𝑶𝟒 پرکلرات −𝟐

𝑺𝑶𝟑 سولفیت −
𝑷𝑶𝟒 فسفات −𝟐

𝟑−  

𝑺𝑶𝟒 سولفات  
𝟐−   

 17های چند اتمی گروه ادامه یون

 یون نام

 −𝑰𝑶 هیپویدیت

𝑰𝑶𝟐 یدیت
− 

𝑰𝑶𝟑 یدات
− 

𝑰𝑶𝟒 پریدات
− 

 

 یون نام 

 −𝑩𝒓𝑶 هیپوبرومیت

𝑩𝒓𝑶𝟐 برومیت
− 

𝑩𝒓𝑶𝟑 برومات
− 

𝑩𝒓𝑶𝟒 پربرومات
− 

  


