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 لمحاضرة السادسة عشرة:ل المذكرة الدراسية

 6.18و 6.17و 6.16و 6.14) 6.20و 6.18و 6.17و 6.16و 6.15و 6.13الفصول للقراءة اليوم: 

 في اإلصدار الثالث(؛ إنتالبية التغير الكيميائي. 6.21و 6.19و

إلنتروبية، الفصول ؛ ا7.8و 7.2؛ التغير التلقائي، الفصالن 7.1: الفصل يُقرأ للمحاضرة السابعة عشرة

 ؛ الطاقة الحرة. )أرقام الفصول هي نفسها في اإلصدارين الثالث والرابع(.7.15و 7.13و 7.12

 المواضيع:

 نظرية الرابطة التكافؤية والتهجين )تتمة المحاضرة الخامسة عشرة(. .1

 تحديد التهجين في الجزيئات المعقدة.

 طاقات التفاعالت الكيميائية وإنتالبياتها: .2

 الرابطة / إنتالية الرابطة. طاقة .أ

 ن.حرارة التكو   .ب

 

 :)نظرية الرابطة التكافؤية والتهجين )تتمة المحاضرة الخامسة عشرة .1

 تحديد التهجين في الجزيئات المعقدة: .أ

لتحديد التهجين لذرة ما في جزيء: عدد الذرات المرتبطة + عدد األزواج اإللكترونية المنفردة = عدد 

 المدارات الهجينة

  -ــــــــــــــــــ، أربعة مدارات هجينة  -ــــــــــــــــــ، ثالثة مدارات هجينة  -ان هجينان مدار

ألهداف هذا المقرر ال تقم بتهجين الذرات  ا  استثناء: الذرات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحيدة الرابطة. وفق

 النهائية وحيدة الرابطة.
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 (Cض اإلسكوربيك )فيتامين مثال: حم

 حدد التهجين والشكل الهندسي لكل ذرة من ذرات الكربون:

: : 

: : 

: : 

 حدد تناظر التهجين واسمه للمدارات الذرية التي تشكل الروابط اآلتية:

 :روابط 

 : 

 : 

 : 

 : 

 :روابط 

 : 

 : 

 : 
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 طاقات التفاعالت الكيميائية وإنتالبياتها: .2

 طاقة الرابطة / إنتالبية الرابطة

 هي الطاقة الالزمة لكسر الرابطة. طاقة الرابطة )التفكك( 

تحت ضغط  ا  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابطة هو التغير في الحرارة المرافق لتفكك الرابطة )مقاس

 (.Pثابت 

 

جسام الصلبة يكون تختلفان بـ ـــــــــ%. بالنسبة إلى السوائل واأل و بالنسبة إلى الغازات، 

 باإلهمال. ا  االختالف جدير

= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنتالبية الرابطة. تشير إلى أن المواد الداخلة في التفاعل والناتجة  

 بار بالنسبة إلى الغازات. 1عنه في الحالة المعيارية )الشكل النقي( في ضغط 

 )كلها غازات( طة للروابط إنتالبيات الراب

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -موجبة  

 الطاقة
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من القيمة المتوسطة  %8المدرجة أعاله كلها تقع ضمن  إنتالبيات الرابطة 

 في النص(. 6.8جدول . )انظر ال( للروابط )

ما أهمية إنتالبيات الرابطة؟ الفرق بين إنتالبية الروابط للمواد الناتجة والمواد الداخلة في التفاعل يعطي 

 إلنتالبية التفاعل. ا  تقدير

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -سالبة  

 أكسدة الغلوكوز

 تقوم النباتات بتحويل ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى سكر )غلوكوز( وأكسجين.

 .هذه العملية تتطلب طاقة 

 .نتناول النباتات للحصول على الطاقة المختزنة في جزيئات الغلوكوز 

 نجري التفاعل العكسي وهو أكسدة الغلوكوز إلطالق الطاقة المختزنة:

 .ATPلطاقة بشكل ونقوم بتخزين هذه ا 

 

 أكسدة الغلوكوز )أو أي تفاعل آخر(: لحساب 

 

 

لمواد في ا  iالرابطة 

 المتفاعلة

لمواد في ا jلرابطة ا

 ةناتجال

 ت الرابطةإنتالبيا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إذا كانت الروابط للمواد الناتجة أقوى من المواد المتفاعلة فستكون 

 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ماصة  فستكون  مواد المتفاعلة أقوى من المواد الناتجةإذا كانت الروابط لل

 للحرارة(.

 

 

 بالنسبة إلى إنتالبيات رابطة وسطية. ا  ، جيد جد%3التوافق ضمن 

 

 حرارة التكون: .ب

 لمنهج أكثر دقة تستخدم حرارة التكون 

في  ا  من عناصره النقية في شكلها األكثر استقرار ا  تشكيل مول واحد من مركب ما بدءل 

 كلفن. 298.15بار و 1الحالة المعيارية = 

  

 

 

 روابط متفككة 

 )مواد متفاعلة(

 
 

 روابط متشكلة 

 )مواد ناتجة(

 
 

الشكل المستقر 

 للهيدروجين

الشكل المستقر 

 لألكسجين



 مبادئ علم الكيمياء – MITجامعة 

 المذكرات الدراسية

 عشر سادسةلمحاضرة الالمذكرة الدراسية ل 6

 

    
 

 

 

  

 

 هي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ا  حرارة تكون عنصر ما في شكله األكثر استقرار

  

 .أكسدة الغلوكوز )أو أي تفاعل آخر( باستخدام  يمكننا حساب 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

 للمركبات صغير مقارنة بجدول  نوعية للمركب. جدول  نفسها ألن هي القيمة التجريبية 

 لرابطة المفردة لكل رابطة في كل جزيء ممكن!لكل التفاعالت الممكنة أو بجدول إنتالبيات ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ للطريق. تابع حالة، مما يعني أن هي اإلنتالبية 

 : إذا ُجمعت معادلتان كيميائيتان أو أكثر إلعطاء معادلة كيميائية أخرى، فينبغي جمع الـ"هس"قانون 

 ـــــ الموافقة.ــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل المستقر 

 للكربون

الشكل المستقر 

 لألكسجين

الشكل المستقر 

 لألكسجين

 تفكك الغلوكوز إلى

 عناصره

 O26Hتشكل 

 26COتشكل 

يةاإلنتالب  
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 (:ألكسدة الغلوكوز )كل القيم بالـ  

  

  

  

  

  

 

 

 


