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 لمحاضرة الحادية عشرة:ل الدراسيةلمذكرة ا

في اإلصدار الثالث(، الشحنة  2.8) 2.7الطنين في الفصل : من أجل هذه المحاضرةللقراءة 

 في اإلصدار الثالث(. 2.9) 2.8االصطالحية في الفصل 

في اإلصدار  2.10) 2.9الجذور والجذور الثنائية في الفصل  لمحاضرة الثانية عشرة:امن أجل للقراءة 

في اإلصدار الثالث(، مركبات المجموعة  2.11) 2.10(، السويات التكافؤية المتوسعة في الفصل الثالث

13 (III في الفصل )2.3في اإلصدار الثالث(، طاقات تشكل الرابطة األيونية في الفصل  2.12) 2.11 

 في اإلصدار الثالث(. 2.13) 2.12في اإلصدار الثالث(، الكهرسلبية في الفصل  2.1)

 اضيع:المو

 ."لويس"بنى  .1

 الشحنة االصطالحية. .2

 البنى الطنينية. .3

 

 :"لويس"بنى  .1

بين الذرات، فتحقق كل ذرة منها  التكافؤيةالعدد الكلي من اإللكترونات بمشاركة  "لويس"بنى تقوم 

 التوزيع اإللكتروني لغاز نبيل.

 HCNمثال: سيانيد الهيدروجين 

طرفيتين، ويتوضع العنصر ذو طاقة  ا  فلور تكونان دائمارسم البنية الهيكلية. ذرتا الهيدروجين وال .1

 التأين األخفض في الوسط )مع بعض االستثناءات(.

 

. إذا كان هنالك أيون سالب فأضف القيمة المطلقة للشحنة التكافؤيةإللكترونات ل ياإلجمال عددالاحسب  .2

 طرح.، وإذا كان أيونا  موجبا  فاالتكافؤيةاإلجمالية إلى عدد اإللكترونات 

 

 ممتلئة. تكافؤيةاحسب العدد الكلي لإللكترونات الالزمة لكل ذرة للحصول على سوية  .3
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( من العدد في الخطوة الثالثة التكافؤيةاطرح العدد الذي أوجدته في الخطوة الثانية )اإللكترونات  .4

 .وستكون النتيجة عدد اإللكترونات الرابطة)اإللكترونات اإلجمالية للسويات المكتملة(. 

 

 عي ِّن إلكترونين رابطين لكل رابطة. .5

 

هل هناك أي إلكترونات رابطة متبقية؟ ـــــــــــــــــــــ. إن تبقت إلكترونات رابطة فاستخدم روابط  .6

 ثنائية أو ثالثية.

 

ة منفرد ا  ، فعي ِّنها أزواجتكافؤية؟ ــــــــــــــــــــــ. إن تبقت إلكترونات تكافؤيةهل هناك أي إلكترونات  .7

 ثماني ات لكل الذرات عدا الهيدروجين. ا  معطي

 

د الشحنة االصطالحية. )سنتعلم القيام بذلك في القسم الثاني من ال .8  (.ملحقحد ِّ

 

 CN-مثال: أيون السيانيد  

 ارسم البنية الهيكلية. .1

 

 !(.-1 )ال تنس أن الشحنة التكافؤيةعدد اإللكترونات احسب  .2

 

 ذرة للحصول على سوية تكافؤية ممتلئة. عدد اإللكترونات الالزمة لكلاحسب  .3

 

 عدد اإللكترونات الرابطة.احسب  .4

 

 عي ِّن إلكترونين اثنين لكل رابطة. .5
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 عدد اإللكترونات الرابطة المتبقية.  .6

 

 عدد األزواج اإللكترونية المنفردة المتبقية.احسب  .7

 

د الشحنة االصطالحية. .8  حد ِّ

 

 2SOClثيونيل المثال: كلوريد 

 2SOClنيل كلوريد الثيو

كاشف يستخدم في الكيمياء العضوية والطبية لتحويل مجموعة األحماض هو كلوريد الثيونيل 

. من أمثلة استخدام كلوريد COClفي الجزيئات إلى مجموعة كلوريد الحمض  COOHالكربوكسيلية 

األسنان وفي أحد المخدرات الموضعية المستخدمة في طب وهو الثيونيل في اصطناع األدوية النوفاكايين 

 األلم في الحقن العضلية لألدوية األخرى كالصادات الحيوية. التخفيف من

 

 ارسم البنية الهيكلية لكلوريد الثيونيل. .1

 

 .التكافؤيةعدد اإللكترونات احسب  .2

 

 ممتلئة. تكافؤيةعدد اإللكترونات الالزمة لكل ذرة للحصول على سوية احسب  .3

 

 عدد اإللكترونات الرابطة.احسب  .4

 

 نوفوكائين
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 ي ِّن إلكترونين اثنين لكل رابطة.ع .5

 

 عدد اإللكترونات الرابطة المتبقية.احسب  .6

 

 عدد األزواج اإللكترونية المنفردة المتبقية. احسب  .7

 

د الشحنة االصطالحية. .8  حد ِّ

 

 الشحنة االصطالحية: .2

ـــــــــــــ في عملية ــــــــــــــــــــــــــــــــ لـمقياس اكتساب ذرة ما أو خسارتها هي الشحنة االصطالحية 

 .تكافؤيةتشكيل رابطة 

 لتحديد الشحنة االصطالحية استخدم المعادلة اآلتية:

 

V عدد اإللكترونات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

L عدد اإللكترونات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

S الرابطة( = عدد اإللكترونات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 

يساوي ينبغي لمجموع الشحنات االصطالحية لذراته الفردية أن  ا  بالنسبة إلى جزيء متعادل كهربائي

 .ــــــــــــــــــــــــــــــ

نات االصطالحية لذراته الفردية أن ، ينبغي لمجموع الشح-1بالنسبة إلى جزيء ذي شحنة كلية تساوي 

 يساوي ــــــــــــــــــــــــــ.

 مجموع الشحنات االصطالحية الفردية يجب أن يساوي الشحنة الكلية للجزيء.

 :"لويس"لنعد إلى أمثلة بنى 

 CN-1مثال: 
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  Cالشحنة االصطالحية على 

 

  Nالشحنة االصطالحية على 

 

 

 2SOClمثال: 

 

 Sطالحية على الشحنة االص

 

 Oالشحنة االصطالحية على 

 

 Clالشحنة االصطالحية على 

 

 ينبغي أن تحمل الذرات األكثر كهرسلبية الشحنة السلبية. شكل عام،ب

 مالحظة: الشحنة االصطالحية ال تساوي رقم األكسدة.

 

 الممكنة. "لويس"في االختيار بين بنى  ا  الشحنة االصطالحية مفيدة جد

 )األقل طاقة(. ا  لقيمة المطلقة األقل للشحنة االصطالحية هي ــــــــــــــــــــ استقرارالبنى ذات ا
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. طاقات التشرد لكل من الكربون والكبريت CSN-لنأخذ مثال  البنى الثالث الممكنة لشاردة الثيوسيانات 

 .، ، والنيتروجين بالكيلو جول هي: 

 اء على طاقة التشرد وحدها يمكننا أن نتوقع أن ـــــــــــــــــــــ هي الذرة المركزية.بن

 البنية األولى البنية الثانية البنية الثالثة

   

   

   

   

 هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ا  البنية األكثر استقرار 

هي البنية  ا  لقة نفسها للشحنة االصطالحية، فإن البنية األكثر استقرارالقيمة المط "لويس"إذا كان لبنيتي 

 ذات الشحنة السلبية على الذرة األكثر كهرسلبية.

-NHO3CH 

 تكون هذه المجموعات طرفية. ا  مجموعة ــــــــــــــــــــــــ، ودائم 3CHتمثل 

ما تتبع الذرات الطرفية الذرة التي غالبا  وبالنسبة إلى جزيئات السلسلة غالبا  ما تكتب الذرات بالترتيب، 

 ترتبط بها.

  

الشحنة االصطالحية تساوي الصفر على كل 

 الذرات

الشحنة االصطالحية تساوي الصفر على كل 

 الذرات

 

 بنية طاقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البنى الطنينية: .3

 التكافؤيةواحدة لوصف بنية اإللكترونات  "لويس"ثر من بنية بالنسبة إلى بعض الجزيئات، نحتاج أك

 .ا  صحيح ا  للجزيء وصف

 .3Oلألوزون  "لويس"لنأخذ مثال  بنية )بنى( 

 

 

 

 

 

 البنية الهيكلية: .1

 ــــــــــــــــ  (6)3 =: التكافؤيةاإللكترونات  .2

 ــــــــــــــــ  (8)3 = إلكترونات السوية المكتملة: .3

  = ـــــــــــــــ - رابطة: ــــــــــــــــاإللكترونات ال .4

 عي ِّن اإللكترونات الرابطة. .5

  2اإللكترونات الرابطة المتبقية: .6

 12إلكترونية منفردة(: أزواج )المعينة أنها  المتبقية: التكافؤيةاإللكترونات  .7

 الشحنة االصطالحية: .8

 

 البنية األولى البنية الثانية

  

  

  

ولكن الدليل التجريبي يظهر أن  ورابطة طويلة واحدة  ة قصيرة واحدة قد نتوقع رابط

 الرابطتين االثنتين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

1البنية  2البنية    
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، البنيتان متكافئتان، وهنالك نموذج أفضل لكتابتهما كهجين طنيني بمزجهما مع أقواس وأسهم كالترميز ا  إذ

 .نينيةطحالة تي: اآل

اإللكترونات في البنى الطنينية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، واألزواج اإللكترونية متشاركة بين عدة 

 ذرات وليس بين ذرتين فقط.

 يب مختلف لـــ نفسه، ولكن مع ترتالبنى الطنينية بنيتان أو أكثر مع ترتيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 


