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 تعليمات ومستلزمات االمتحان الثاني

كما قد  5-4 والواجبات المنزليةوالقراءات ذات الصلة  17-10يغطي االمتحان الثاني المحاضرات من 

ً على بعض المواضيع السابقة. االمتحان غيابي )ال يمكن استخدام الكتب والمحاضرات(  يمر أيضا

اه إلى أن استخدام أية آالت حاسبة تحوي أية معلومات وستحتاج إلحضار آلتك الحاسبة معك. مع االنتب

كيميائية أو فيزيائية ذات صلة بمحتوى المحاضرات سيعتبر غشاً. مع استثناء وحيد فقط لآلالت الحاسبة 

فهي مسموحة. وال يسمح بأية  emو hو cالتي تحوي قيم الثوابت الفيزيائية األساسية الشائعة جداً كـ 

ً لمثل هذه الثوابت األساسية )على سبيل المثال: ثابت ثوابت يتم تعريفها ع أو نصف  "ريدبرغ"ادة وفقا

(. إن التأكد من عدم وجود أي معلومات غير مسموحة على آلتك الحاسبة سيكون من "بور"قطر 

 مسؤوليتك.

سيتم تزويدك خالل االمتحان بورقة تحوي قائمة بالثوابت الفيزيائية والجدول الدوري مع التوزيعات 

 لكترونية وأغلب المعادالت. يرجى االنتباه إلى األرقام الهامة والواحدات وتأيير الجوا  النهائي. اإل

المعادالت الجديدة التي ستكون مسؤوالً عنها تتضمن حسا  الشحنة االصطالحية، حسا  انتبالبيات 

ة بعض المبادئ . باإلضافة لذلك سيكون عليك معرفالتفاعل من حرارة التفاعل وانتالبيات الرابطة

 ΔG، نظرية المدارات الجزيئية، التهجين، العالقات بين "لويس"كالرابطة التكافؤية واأليونية، بنى 

هذه بعض األمثلة عن المبادئ التي ينبغي عليك أن تعرفها، ولكنها ليست . "هس"، قانون ΔSو ΔHو

 قائمة شاملة لجميع المبادئ.

 

 المبادئ التوجيهية التالية عن طاقات المدارات الجزيئية النسبية:أنت مسؤول عن معرفة 

 بالنسبة للجزيئات متماثلة النوى ثنائية الذرات:

  :إذا كانت   < و ترتيب الطاقة النسبيةZ > 8 . 

 :إذا كانت  و  <  ترتيب الطاقة النسبيةZ >  = ألي عنصرين من صف ما  8أو

 وأمثلة أخرى سنراها في هذه الدورة )أو في االمتحان(. 

 بالنسبة للجزيئات متخالفة النوى ثنائية الذرات:

  :إذا كانت   < و ترتيب الطاقة النسبيةZ > 8  .لكل من الذرتين 

 وقع ترتيب المستوى الطاقي إذا كان ألي من الذرتين لست مسؤوالً عن تZ >  = 8أو. 
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 للحصول على الدرجة الكاملة في مخططات الطاقة الجزيئية:

 .أشر إلى الطاقة المتزايدة بسهم إلى جوار المخطط 

 .انتبه إذا ما كان السؤال عن اإللكترونات التكافؤية أو كل اإللكترونات 

 دار المعاكس لالرتباي الموافق، حتى ولو لم يكن مملوءاً بأي لرسم أي مدار رابط، ارسم الم

 إلكترون.

 ( أشر إلى كل مدار ذري…y, 2px1s, 2s, 2p( وكل مدار جزيئي )y…, π2px2s, π2p σ )

 ترسمه.

 .امأل اإللكترونات لكل من المدارات الذرية والجزيئية 

تطلب كالً من الفهم والكثير من الممارسة  كما هو الحال مع االمتحان األول، فإن طبيعة االمتحان الثاني

 . لذا أرجو أن تخطط لدراستك وفقاً لذلك.للنجاح

 


