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 لمحاضرة العاشرةل المذكرة الدراسية

في اإلصدار الثالث(، الفصل  2.17و  2.15) 2.16و2.14 الفصول  :من أجل هذه المحاضرةللقراءة 

 في اإلصدار الثالث(. 2.7) 2.6في اإلصدار الثالث(، الفصل  2.6) 2.5

 2.8الطنين، الفصل  في اإلصدار الثالث(؛ 2.8) 2.7الفصل  لمحاضرة الحادية عشرة:ا من أجلللقراءة 

 في اإلصدار الثالث(؛ الشحنة االصطالحيّة. 2.9)

. نصف القطر الذري والذرات / األيونات المتساوية في عدد اإللكترونات )تابع للمحاضرة Iالمواضيع: 

 التاسعة(.

            II.الروابط التشاركية . 

           III لويس". )مقدّمة إلى( بنى". 

Iطر الذري:. أ( نصف الق 

من الكثافة  %90 الموجودة في األسفل والتي تحتوي على rيعرف نصف القطر الذري بأنه قيمة 

 اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطر الذرينصف   

القطر نصف  _____
 الذري 

 يزداد 
اد
زد
ي

 
ف
ص
ن

 
ر 
ط
الق

ي
ر
لذ
 ا

ةيونيالذري في انتقائية القناة األالقطر نصف دور   

 يةأليونالقنوات ا

 .إلى داخل الخاليت يننت تنظم تدفق األ •

 .تسمح بتنتقتل اإلشترة الكهربتئية السريعة في العصبننت  •

 التنظيم واالنتقائية أساسيان

قننا  
 أيننية

الغشتء 
 الخلني

 . د بقية األيننت ، بمت في ذلك بنجن لـ قننا  أيننت  الصندينم انتقتئية 

. المرافق نجزيء المتء أينن الصندينمناسعة بمت يكفي لتُنتسب نتنن متر(  0.4)بعرض  ةريصغ مستمت  قننا  الصندينم  تحتني

 لبنتتسينم!ا إلى أينن جدا  بتلنسبة ةصغيرن

 أيننت 

 MIT Opencourse wareمصدر الشكل من 

 مغلقة مفتنحة
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I :ب( الذرات / األيونات المتساوية في عدد اإللكترونات . 

كافئة إلكترونياً م 62p22s 21sهي ذرات أو أيونات تملك التوزيع اإللكتروني ذاته. مثالً: جميع األيونات 

  .Neللنيون 

 

 

 نصف القطر ________  نصف القطر ________       

 نهاية مواد االختبار األول.

II:الروابط التشاركية . 

تتشّكل الروابط الكيميائية بين ذرتين عندما ينتُج عن ترتيب نوى الذرات المرتبطة وإلكتروناتها طاقة 

 ذرات المتفّرقة.________ )أكثر سلبيّة( من طاقة ال

ً غير متكافئة( بين  زوج من اإللكترونات ________ هي  الرابطة التشاركية ً متكافئة وأحيانا )أحيانا

 ذرتين من الذّرات الالمعدنية.

 

بين اإللكترونات وبين كّل نواة، وال تُطلب الطاقة األيونية  "كولوم"من خالل انجذاب  في الشكل الظاهرتان Hذّرتا  ترتبط

 ملة لتشكيل الرابطة ألن أّي ذرة ال تخسر إلكتروناً خسراناً كامالً.كا

 = المسافة بين النواتين.  rفي االرتباط، 

 .rالنواتين كتابع للمسافة بين  Hيمكننا رسم مخطط طاقة ذرتي 
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 إلكترون-إلكترونتنافر  + نواة-إلكترونتجاذب  + نواة-نواةطاقة التفاعل = تنافر 

dEΔ أو( D.الطاقة الالزمة لفصل الذرات المرتبطة ،____________________ = ) 

dEΔ  2من أجلH  كيلوجول/مول( = ______ كيلوجول/ مول –= ______ كيلوجول/ مول _____( 

 .dEΔب  قوة الرابطةتُعرف 

 لذرات المنفصلة.لطاقة ك 0مكننا رسم مخطط قوة الرابطة مباشرةً عن طريق تعيين ي

 

 :N≡Nو  H-Hبطتين قارن الرا

 األقوى؟أي رابطة هي 

 _____ )بئر طاقي أعمق(

 ____ األقصر؟أي رابطة هي 
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III لويس". )مقدمة إلى( بنى": 

(، قبل عشرين سنة من تطّور الميكانيك 1946 -1875) "جيلبرت نيوتن لويس" األمريكيالعالم 

ً في االرتباط، أي أن مفتاح ال ، مشاركة اإللكترونرابطة التشاركية هو الكمومية، عّرف مبدأً تنظيميا

 وبذلك تحقّق كل ذّرة تكافؤاً طبقياً ________ )تشكيل الغازات النبيلة(.

: تتوزع اإللكترونات بحيث يُحاط كل عنصر بثمانية إلكترونات. تمثّل كل نقطة في بنية قاعدة الثمانية

 _.إلكترون _____ "لويس"

 

 

 يتم الوصول إلى ثباتية خاصة بواسطة _____ إلكترون.: استثناء مع الهيدروجين

 

 

 يمكن وصف كل إلكترون تكافؤي في الجزيء بأنه إلكترون رابط أو إلكترون زوج إلكتروني.

 :HClفي  Clبالنسبة إلى 

 .إلكترون رابط _______ 

 .إلكترونات زوج إلكتروني، أو ______ زوج إلكتروني _______ 

من األوقات، والخيارات األخرى المتاحة  %90تيب اإللكتروني تنبؤاً صحيحاً في بالتر "لويس"تتنبّأ بنى 

 ."شرودنغر"هي حل معادلة 

 

 :"لويس"خطوات رسم بنى 

دائماً ذرات طرفية. يتوّضع العنصر الذي يملك أقل طاقة أيونية في  Fو  H. هيكلية بنية. ارسم 1

 المنتصف )مع وجود بعض االستثناءات(.

. في حال وجود أيون سالب فأضف القيمة المطلقة للشحنة لإللكترونات التكافؤيةد الكلي العد . أحص  2

 الكلية إلى تعداد اإللكترونات التكافؤية، في حال وجود أيون موجب فاطرح.

 لكل ذرة لتصل إلى التكافؤ الطبقي التام. جميع اإللكترونات الالزمة. أحص 3
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)عدد اإللكترونات التكافؤية( من الرقم الذي حصلت  2وة . اطرح الرقم الذي حصلت عليه في الخط4

عدد )عدد اإللكترونات الالزم للوصول إلى الطبقات التكافؤية التامة(. الناتج هو  3عليه في الخطوة 

 .اإللكترونات الرابطة

 . عيّن إلكترونين رابطين لكل رابطة.5

، تتشّكل الروابط شكل عامنائية أو الثالثية. ب. في حال تبقّى إلكترونات رابطة، فشّكل بعض الروابط الث6

 .OوN و C. وغالباً ما تكون الروابط الثالثية مقتصرة على S وO و Nو Cالثنائية فقط بين 

. في حال تبقّى إلكترونات تكافؤية، فعينها أزواجاً إلكترونية مفردة، وحقّق قاعدة الثمانية لجميع الذرات 7

 باستثناء الهيدروجين.

 الشحنة االصطالحية. . حدّد8

 

 


