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  الجدع المشترك   ض الـــجـــزيـــئـــــاتــة بـعـنــدسهـ  05كيمياء 

 
   :الكفايات المستهدفة

 .تطبيق القاعدتين الثنائية والثمانية لتفسير تكوين الجزيئات �
  .التعرف على هندسة بعض الجزيئات �

        
  : القاعدتان الثنائية والثمانية - 1
  :استقرار الغازات النادرة 1- 1
  . Rnو  He  ،Ne  ،Ar  ،Kr  ،Xe  :النادرة هي العناصر ذات الرموز التالية لغازات ا

  :البنية اإللكترونية للغازات النادرة
 He            Z=2                         (K)2الهيليوم       
 Ne         Z=10                    (K)2(L)8النيون         

 Ar           Z=18            (K)2(L)8(M)8      األرغون 
كيميائيا،وال تشارك في التفاعالت مستقرة نالحظ أن الطبقة الخارجية لكل من هذه الذرات مشبعة،وبالتالي فهي 

  .الكيميائية
  :القاعدتان الثنائية والثمانية  2- 1

  .أو أيونات أكثر استقرارا مستقرة كيميائيا، فهي قابلة ألن ترتبط فيما بينها لتكون جزيئات تالعناصر األخرى ليس
  .العناصر ترتبط بحيث تصبح لديها نفس الطبقات الخارجية للغازات النادرة

  :القاعدة الثنائية         
بحيث يكون لها إلكترونان على الطبقة  5أقل من  Zأثناء التحوالت الكيميائية،تتطور الذرات ذات العدد الذري 

  .الخارجية
  :القاعدة الثمانية        

على الطبقة  تإلكتروناثمان  بحيث يكون لها  4من  كثرأ Zأثناء التحوالت الكيميائية ، تتطور الذرات ذات العدد الذري 
  .الخارجية

  :األيونات األحادية الذرة المستقرة 3- 1
  .األيونات األحادية الذرة المستقرة المتواجدة في الطبيعة تخضع للقاعدتين الثنائية والثمانيةكل 

البنية اإللكترونية  Z  الذرةرمز 
  للذرة

البنية اإلكترونية 
  لأليون الموافق

  صيغة األيون

Li 3  (K)2(L)1 (K)2  Li+  

Be  4  (K)2(L)2  (K)2(L)8  Be2+  

Na  11  (K)2(L)8(M)1  (K)2(L)8  Na+  

Mg  12  (K)2(L)8(M)2  (K)2(L)8  Mg2+  

O  8  (K)2(L)6  (K)2(L)8  O2-  

F  9  (K)2(L)7  (K)2(L)8  F-  

Cl  17  (K)2(L)8(M)7  (K)2(L)8(M)8  Cl-  

 
 
  
 
  

 

 
 

 

 

 
 



 

  3\2الصفحة             lycee.com-cwww.p      خـنـيـفـرة   ثـانـويـة طـارق            مـحـمـد صـبـحـي  .ذ

  
  كيف تتكون الجزيئات ؟ - 2
  :التعريف والصيغة  1- 2

  :التعريف           
  .تتكون الجزيئة من عدة ذرات مترابطة فيما بينها

  .كل ذرة محايدة كهربائيا،إذن الجزيئة محايدة كهربائيا
  .جزيئات جسم خالص متماثلة

  : الصيغة اإلجمالية         
  .وأرقام تشير إلى عدد ذرات كل عنصرنحصل على الصيغة اإلجمالية لجزيئة بكتابة رموز العناصر المكونة لها ، 

2H  اء  ـجزيئة  الم: أمثلة  O  وتتكون من ذرتي هيدروجين  وذرة أكسجين.  
  .كربون  هيدروجين  وذرةون من أربع ذرات وتتك  4CH  جزيئة  الميثان           

  :الرابطة التساهمية  2- 2
  .واحدإلكترون ساهم بتكل ذرة بحيث الرابطة التساهمية  هي مجموع إلكترونين بين ذرتين 

  .بإلكترونين أو بثماني إلكتروناتبإقامة روابط تساهمية ، تصبح لكل ذرة بنية إلكترونية خارجية مشبعة،
ا الخارجية هاهمية التي يمكن لذرة أن تقيمها يساوي عدد اإللكترونات الالزمة لها لكي تصبح طبقتعدد الروابط التس

  .مشبعة
  .في الجزيئة ، نجمع اإللكترونات الخارجية لكل ذرة على  شكل أزواج

  .لمرتبطتينا نسمي الزوج اإللكتروني المكون لرابطة تساهمية بالزوج الرابط، ونعتبره منتميا كليا لكل من الذرتين 
  .غير الرابطة تنتمي إلى ذرة واحدةاإللكترونات ال  
  :للجــزيــئـــات  ســـويـــل لـيـثــمـت - 3

  .بطة والحرةافي تمثيل لويس للجزيئات ، نمثل الذرات وكل األزواج اإللكترونية الر
  : اصطالحا 
  .نمثل الزوج الرابط بخط بين رمزي الذرتين             
  .نمثل الزوج الحر بخط جانب الذرة التي تحمله             

في زوجين  نركات الذرتين المرتبطتين تشاثنائية إذا كانفتكون الرابطة ،من زوج إلكترونيأكثر برك ابعض الذرات تش
  .في ثالث أزواج إلكترونية نشتركاتا تو تكون ثالثية إذا كان.إلكترونيين

  
  :هندسة بعض الجزيئات البسيطة  - 4
  :زواج اإللكترونيةالفضائي لأل التموضع 1- 4

  .غالبا ما تتكون الجزيئة من ذرة مركزية تربطها روابط بسيطة بذرات أخرى
هندسة الجزيئة إذن بحيث تكون األزواج تكون  .األزواج اإللكترونية الرابطة والحرة تتنافر بسبب شحنتها السالبة

ن هذه الذرة في مركز وبأربع أزواج إلكترونية ، تكالذرة المركزية محاطة إذا كانت .كثر تباعدا فيما بينهاأاإللكترونية 
  .وسؤوجه ويربط كل من األزواج بينها وبين أحد الراألرباعي 

  :طريقة تحديد تمثيل لويس لجزيئة  2- 4
  .كتابة اإلسم والصيغة اإلجمالية للجزيئة -1
  .كتابة الصيغة اإللكترونية لكل ذرة -2
  .رونات الطبقة الخارجية لكل ذرةتحديد عدد إلكت -3
 المالئمة ، لحصول على طبقة خارجية مشبعة حسب القاعدة لتحديد عدد الروابط التي يمكن أن تقيمها الذرة  -4

  .الثنائية أو الثمانية
  .تحديد عدد األزواج الحرة لكل ذرة-5
) الروابط البسيطة ( بين ذرات الجزيئة ة على طريقة لويس، بوضع األزواج الرابطة بعد ذلك، يمكن تمثيل الجزيئ -6

  .واألزواج الحرة حول الذرات التي تنتمي إليها
أو )القاعدة الثمانية ( تأكد من أن كل ذرة من الجزيئة تخضع للقاعدة الثمانية بكونها محاطة بأربع أزواج إلكترونية  -7

  ).القاعدة الثنائية ( بزوج واحد 
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  : دراسة مثال

  
  H2O:  الصيغة    الماء:  اإلسم     الجزيئة
 H                   Z=1 H  O                Z=8  الذرات 

 1 (K)2 (K)2(L)6(K)  لبنية اإللكترونية 
  6  1  1  عدد اإللكترونات الخارجية

 2=6-8  1=1-2  1=1-2  عدد الروابط التساهمية
 4=2-6  0=1-1  0=1-1  عدد اإللكترونات الحرة

  2  0  0  عدد األزواج الحرة

H  تمثيل لويس O H                                                          أوH
O

H  
 8e=    أزواج     2e  4   =  زوج إلكتروني 2e   =    زوج إلكتروني  التحقق من تطبيق القاعدتين

  : كتطبيق ، يمكن البحث بنفس الطريقة عن تمثيل لويس للذرات التالية 
  ، 4CH، غاز الميثان   HClغاز كلورور الهيدروجين  ، 2Clغاز ثنائي الكلور  ، 2Hغاز ثنائي الهيدروجين  

2غاز اإليثان  ، 3NH غاز األمونياك  6C H ،  2غاز ثنائي األكسجينO ،  2 غاز ثنائي األزوتN ،  
2غاز اإليتيلين  4C H  ، 2غاز ثنائي أكسيد الكربونCO.  

  :تطبيق على بعض الجزيئات  3- 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تـمـثــيــل كـــرام   - 5

  .ةتمثيل الشكل الثالثي األبعاد للجزيئ يمكن تمثيل كرام من
  :يل اصطالح التمث

  
  
  

  :مثال 

  

 جزيئة الميثان نياكجزيئة  األمو جزيئة الماء
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 رابطة على المستوى رابطة نحو خلف  المستوى رابطة نحو األمــام
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