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 حل االمتحان الثاني

 عالمةVSEPR (30 )ونظرية  "لويس"بنى  .1

لكل من هذه الجزيئات، وذلك بحسب المعلومات المعطاة لكل منها.  األكثر استقرارا   "لويس"ارسم بنية 

، وإن كانت موجودة، فارسم األشكال الطنينية المتساوية في الطاقة. تضمين األزواج المنفردة تأكد من

 اصطالحية غير صفرية. شحنةوأشر إلى أي 

(a( )i( )6  ارسم بنى )أي بنى طنين متعلقة به، وأشر إلى أي لـ  "لويس"عالمات ً . متضمنا

 شحنات اصطالحية غير صفرية.

 

 إلكترون تكافؤي. 32

 إلكترون مطلوب لملء المدارات التكافؤية. 40

 إلكترونات رابطة 10ارات التكافؤ، بعد توّسع مد                إلكترونات رابطة.     8

 إلكترون في أزواج 22و                                                

 )منهية بذلك كل الشحنات االصطالحية(.  إلكترون في أزواج منعزلة.        منعزلة 24

 

(ii.سم الشكل حول ذرة الفوسفور )عالمتان( ) 

 رباعي الوجوه.  

 

(b( )8 )متضمناً أي بنى )ترتيب الذرات كما هو مذكور(.   لـ "لويس"ارسم بنية  عالمات

 طنين متعلقة به، وأشر إلى أي شحنات اصطالحية غير صفرية.

 إلكترون تكافؤي. 16

 إلكترون مطلوب لملء المدارات التكافؤية. 26

 إلكترونات رابطة. 10
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 إلكترونات في أزواج منعزلة. 6

 

 ليست صفراً. FCلشحنات االصالحية في الذرات حيث إن تمت إحاطة ا

 

(c( )i( )6  ارسم بنية )متضمناً أي بنى طنين متعلقة به، وأشر إلى أي لـ  "لويس"عالمات .

 شحنات اصطالحية غير صفرية.

 

 إلكترون تكافؤي. 26

 إلكترون مطلوب لملء المدارات التكافؤية. 32

 إلكترونات رابطة 8بعد توّسع مدارات التكافؤ،                    إلكترونات رابطة.   6

 في أزواج إلكترون 18و                                                    

 )منهية بذلك كل الشحنات االصطالحية(.  إلكترونات في أزواج منعزلة.        منعزلة 20

 

(iiسم الشكل حول ذرة الكبر )يت.( )عالمتان 

 .ثالثي الزواياهرم  

 

(iii أحط القيمة الوحيدة التي تصف بالطريقة األفضل زاوية الرابطة )عالمتان( )O-S-O  في. 

 ; >; ; <; >; ; <; >; <; >; < 
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(iv هل )؟غير قطبي أم قطبي جزيء  ( )عالمتان 

 قطبي.

 

 عالمتان اثنتان(1)  . الروابط األيونية2

رابطة  تشكيل، من أجل ، بواحدة EΔ. احسب nm 0.217رابطة أيونية بطول رابطة  KFلدى 

KF  من ذرات متعادلةK  وF .من أجل هذا الحساب، اعتبر أيونات البوتاسيوم والفلور شحنات نقطية .

 معطاة في الجدول أدناه. F و Kمن أجل  EAو   IEمعلومات 

 () األلفة اإللكترونية )(طاقة التشرد  

 418 48 (K)البوتاسيوم 

 1680 328 (F)الفلور 

 

 K + F        KFالمعادلة الكلية :  (1)

 

 من شاردتين: ل تشكيل الرابطة األيونية ابتداءً من أج EΔأوالً احسب 

(2) KF         +   

 

(3) 
 

 

(4)  

 

(5) 
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(6)  

 

(7)  

                                                    

(8) 

      

418                                        K             

328-                                               

640.1-                                KF             

_________________________________________________ 

550.1-K + F          KF                                                 

 

      

  -5.50أو       -550.1

 عالمة( 20. التهجين )3

(a( )12 تم إعطاء بنية الحمض األميني هيستيدين أدناه. من أجل الروابط المشار إليها،عالمة ) a-c  ،

اكتب تناظر كل رابطة، وأعط المدارات الذرية أو الهجينة )مع أرقامهم الكمية االصطالحية( والتي 

 مع المدارات. x، y ،zه الروابط. عندما يكون ذلك مناسباً، ضّمن دالالت تتراكب لتشكل كل من هذ
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(b( )8 )عالمات 

(i من أجل الجزيء أدناه، أشر إلى التناظر في رابطة )C-Cl  المعنونة(a وأعط المدارات الذرية أو ،)

هم الكمية االصطالحية( والتي تتراكب لتشكل هذه الرابطة. عندما يكون ذلك مناسباً، الهجينة )مع أرقام

 مع المدارات. x، y ،zضّمن دالالت 

 

(ii هل تصطف ذرات الكلور في جزيء )  ذرات الفلور أو في  نفس مستوىفي

 ة(.لذرات الفلور؟ اشرح باختصار إجابتك )بكلمات أو صور المستوى المعامد 

 

 بعضهما ) مع ةالمهجنين متعامد   في ذرات الكربون ذات المدارين pمدارات  المستوى المعامد.

 أيضاً تقع في مستويات متعامدة. Cl-C-Clوروابط  F-C-F(، مما يعني أن روابط و 

 

 

 عالمة( 27. نظرية المدارات الجزيئية )4

(a( )21 عال)مة 

(i( )9  ارسم رسماً تخطيطياً لعالقات الطاقة لمدارات الجزيء )في لإللكترونات التكافؤية عالماتCN .

الترتيب النسبي  عندما يكون ذلك مناسباً. x، y ،zسم المدارات الذرية والجزيئية، متضمناً بذلك دالالت 

لتوزيع مستويات الطاقة تاحة استخدم المسافة الكاملة الملطاقات الحاالت يجب أن يكون صحيحاً. 

 الخاصة بك لكي يتسع المجال ألسماء المدارات بشكل مناسب.
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(ii من مدارات جزيء )عالمتان( )CN ،سم المدارات التي لديها مستو  المملوءة باإللكترونات التكافؤية

 عقدي على طول المحور داخل النووي )رابطة(.

 .و  

 

(iii )،حدد ترتيب الرابطة لجزيء السيانيد  CN ،وأيون السيانيد ،. 

 اإللكترونات معاكسة لالرتباط(.عدد  – اإللكترونات المرتبطة عدد)

BO  للـCN       : 

BO  للـ       : 
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(iv( )4 يوجد أدناه رسم تخطيطي )رابطة التكافؤ للـ  لطاقة عالماتCN  في جزيءCN   محايد. على

. rبالنسبة للمسافة داخل النووية،   في أيون  CNنفس الرسم، تم رسم طاقة الرابطة التكافؤية للـ 

الروابط والطاقات  لمسافاتالنسبية أشر إلى مسافات الروابط المتوازنة بخطوط. يجب أن تكون القيم 

 ن ال حاجة لألرقام.صحيحة، ولك

(، ألنه مبني على ترتيب iiiيح هذا السؤال بناء على إجابتك في الجزء )حمالحظة: سوف يتم تص

 الروابط.

 

(v :أي من اآلتي هو نوع جذور حرة )عالمتان( )CN أم كالهما، أم ليس أياً منهما؟، أم ، 

CN .هو الوحيد من نوع الجذور الحرة 

 

(b( )6 عالم)ات 

 .للـ  التكافؤياكتب التوزيع اإللكتروني 

 إلكترون تكافؤي( 12)
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 عالمة( 11. الكيمياء الحرارية )5

(a( )7  افترض التفاعل أدناه لتحويل ثنائي أكسيد النتروجين إلى أوكسيد النتريك و )عالمات. 

(9) (g)(g)          2NO(g) + 

 

  )( 

(g) +33.18 

NO(g) +90.25 

 

 . K298المتشّكل( للتفاعل عند  )لكل مول من  احسب 

(10)  

 

(11)  

 

(12)  

 

، ألن  ن تكون الوحدة )من المقبول أ   kJ 114.14أو            kJ 114.1تساوي    

 (.السؤال يقول بأنه بكل مول من 

(b( )4  باستخدام جدول متوسط إنتالبية الروابط المرفق، توقّع )نتالبية الرابطة )مقدراً بـ إعالمات

 المعلّمة بسهم في الجزيء أدناه. CO( من أجل رابطة 

 رابطة )وليست رابطة مفردة( بسبب الطنين. هي  O-Cمالحظة: رابطة 

 

   نتالبية الرابطة > إ>  



 مبادئ علم الكيمياء – MITجامعة 

 االمتحانات

 ثانياالمتحان الحل  9

 

 (. 552)مثالً   700وأقل من  400من المقبول أن يحسب الطالب رقماً، ما دام أنه فوق 

 ( معدل انتالبية الرابطة )مقدراً بـ  الرابطة

C-H 412 

C-C 348 

C=C 612 

C-O 360 

C=O 743 
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