
 
 

   

 عبد اإلله عمران/ أ                                                )١      (                                      وائل الدسوقي /أ 
  

 

                 
  
  

   ؟  المیل اإللكتروني: عرف : س  ±
  

   . هو مقياس لقابلية الذرة على استقبال اإللكترون :ج    
  

  

   اشرح تدرج المیل اإللكتروني في الجدول الدوري  ؟:س  ±
  
  

   الدورةالغازات النبيلة يزداد امليل اإللكتروين بزيادة العدد الذري عرب  ستثناءاب:  يف الدورات - ١   
  . من اليسار لليمني                         

   يف اموعة الواحدة من أعلى إىلبزيادة العدد الذري  امليل اإللكتروين يقل:  يف اموعات - ٢   
  . أسفل                          

  

  :  
  

  

  . ٠,٧ل قيمة يف حني للفرانسيوم اق ٣,٩٨لفلور له أكرب قيمة كهروسالبية ا - ١    
  لكهروسالبية لقيم لغالب  وال تكون مركبات لذا ال تكون هناك تتفاعل يف ا الغازات النبيلة ال - ٢    

  مع الذرات  ،ومنها الزينون  ،االرجون ومع ذلك تتحد الغازات النبيلة الكبرية والنيون وللهيلييوم          
  .لورالف لاليت هلا قيم كهروسالبية عالية مث         

  

  ما ھو دور الفرق في الكھروسالبیة في تحدید نوع الرابطة ؟: س
  

  



  أيونية 1.7أكرب من 
  تسامهية قطبية  1.7  -  0.4

  تسامهية غالباً 0.4أصغر من 
  ) نقية(  تسامهية غري قطبية  0

  
   ؟ )النقیة (  الغیر قطبیةالرابطة التساھمیة : عرف : س  ±

  

  هي رابطة تتكون عندما يكون فرق الكهروسالبية لإللكترونات الرابطة بني ذرتني متماثلتني  :ج    
   . وفيها تكون اإللكترونات موزعة بالتساوي بني الذرتني صفراً         

  
  



 
 

   

 عبد اإلله عمران/ أ                                                )٢      (                                      وائل الدسوقي /أ 
  

 

  
  :  

  

  يتوزع زوج إلكترونات الروابط التسامهية بني  ا اللذ خمتلفةهلا مقادير كهروسالبية  ةالعناصر املختلف  -١   
  . وينتج عن عدم التساوي يف التوزيع بالتساوي  املختلفةالذرات          

  

  مما  أخرى إىلمن ذره  اإللكترونالكهروسالبية بني الذرات املترابطة ينتقل  يففرق كبري هناك عندما يكون   -٢   
  

  . تكون  إىلي يؤد         
  

   .من الرابطة % ٥٠ية والتسامه% ٥٠ األيونية الصفةتكون  ١,٧فرق الكهروسالبية هناك عندما يكون  -٣   
  

  . الرابطةالكهروسالبية ازدادت نسبة الصفه االيونية يف يف فرق الكلما زاد  -٤   
  

  . ١,٧ية اكرب من فرق الكهروسالب يكونعندما  األيونيةتتكون الرابطة  -٥   
  

   ؟ ما نسبة الصفة األیونیة في رابطة تساھمیة نقیة: س  ±
  : .......................................................................................ج      

  

   ؟كیف تتكون الرابطة التساھمیة القطبیة اشرح : س  ±
  

  
  

     . عدم جذب الذرات االلكترونات املشتركة بالقوة نفسها  نتيجةتتكون الروابط القطبية  - ١ : ج    
  املشتركة يف اجتاه أحد  االلكترونات أزواجعندما تتكون الرابطة القطبية تسحب  -٢         

   ةوينتج عن ذلك شحن ،حول هذه الذرة  أطوللذا متضي االلكترونات وقتا  ،الذرات               
  .ند اييت الرابطة جزئية ع             

  

  :  
  

       ة يف الرابطة التسامهية القطبية   ئيليمثل الشحنة اجلز)    δ (  اإلغريقييستعمل احلرف  -١    
                    وتضاف . موجبة ة جزئي شحنة) δ+(يف حني متثل ، جزئية سالبة  شحنة) δ-(ومتثل          
         )-δ( و )+δ (شكل اجلزيئي لتوضيح قطبية الرابطة التسامهية ال إىل .  

  

  الذرات  أما. عد طرف الشحنة اجلزيئية السالبة  األكربهروسالبية لكوتكون الذرة ذات ا -٢    
  وتعرف الرابطة . فتكون عند طرف الشحنة اجلزيئية املوجبة  األقلذات الكهروسالبية          
  . )ذات القطبني ( القطاب بثنائية ا القطبية الناجتة         

  



 
 

   

 عبد اإلله عمران/ أ                                                )٣      (                                      وائل الدسوقي /أ 
  

 

  
  

   ؟ األقطاب أو ذات القطبین  ةرابطة ثنائیال: عرف  ±
  : .......................................................................................ج      

  

± 


   
  
  

  .الكهربائي  لتنجذب للمجا  القطبية الريزيئات غاجل  - ١
وحتمل اجلزيئات القطبية الثنائية القطب شحنات جزئية . اجلزيئات القطبية تنجذب للمجال الكهربائي   - ٢

اجلزيئات  تأثرعن ذلك  لذا تكون الكثافة االلكترونية غري متساوية عند الطرفني وينتج ، أطرافهاعند 
 . القطبية باال الكهربائي واالنتظام داخله 

  

    ینحني مجرى الماء البطيء من الصنبور عندما یقترب منھ بالون مشحون بالكھرباء الساكنة؟: علل  ±
  

  .: ......................................................................................ج      
  

    منحنیًا ؟   VSEPRمن خالل نموذج  )  O2H(  شكل جزئ الماء: علل  ±
  

  وجلزيء املركزية  األكسجنيجود زوجني من االلكترونات غري املرتبطة على ذرة بسبب : ج      
  لذا  متماثلةالقطبية غري  روابطهن ألو  ،احدمها موجب واآلخر سالب  ،املاء طرفان دائما           

  . مركب قطيب  فهو           
  

    .غیر قطبي )  4CCl(رابع كلورید الكربون جزئ : علل  ±
  

  ملقدار الشحنة عند املسافة مساويا  زاملركمن أي مسافة عن  الشحنةمقدار أي  متماثل ألنه : ج       
   يكون يف حني ،ويكون مركز الشحنة السالبة على كل ذرة كلور املقابلة  ةاجلهمن  نفسها            
  CC14     ن الشحنات اجلزيئية متساوية لذا يكون جزيوأللشحنة املوجبة على ذرة الكربون مركز ا            

  .  غري قطيب
  

  :  كانت  إذاأما اجلزيئات غري املتماثلة فتكون قطبية . غري قطبية  املتماثلةعاده ما تكون اجلزيئات  

  . الروابط قطبية               
  
  



 
 

   

 عبد اإلله عمران/ أ                                                )٤      (                                      وائل الدسوقي /أ 
  

 

  
  

    ؟ ھرمي ثالثي األوجھ )  3NH( النشادر  شكل جزئ: علل  ±
    

  وله شكل ، جانبية  هيدروجنيذرة نيتروجني مركزية وثالث ذرات يتكون من  األمونياجزئ     : ج    
  . على ذرة النيتروجني  الظاهرةغري املرتبطة االلكترونات  أزواجبسبب  األوجههرمي ثالثي               

    .قطبي  )  3NH(النشادر   جزئ: علل  ±
     مما جيعل روابط ٠,٨٤النيتروجني يساوي يف الكهروسالبية بني اهليدروجني و الفرقألن     :ج      

               N-H اجلزئ غري متماثل لذا يكون  وبالتايل يكونتوزيع الشحنة غري متساوي وقطبية  تسامهية  
  .اجلزئ قطبيا                

  :   
  

  اجلزيئات أما ،لة للذوبان يف املواد القطبية بقا األيونيةعاده ما تكون اجلزيئات القطبية واملركبات   - ١
  .غري قطبية  غري القطبية فتذوب فقط يف مواد      

   ال ختتلط) مركبات غري قطبية ( اجلزيئات التسامهية املتماثلة ومنها الزيت ومعظم املنتجات النفطية  -٢ 
  ) .مثل املاء ( باملواد القطبية       

  

  لماذا ؟؟   ھل یمكن إزالة بقعة الزیت عن األقمشة باستخدام الماء فقط  : س  ±
  : .......................................................................................ج      

  : خيتلفانولكنهما  هلما الشكل اخلارجي نفسه  ةمادة تسامهية صلب كرسملح الطعام مادة أيونية صلبة وال  
  .أما السكر فينصهر عند درجات حرارة منخفضة  ،فامللح ال ينصهر  يف خواصهما عند التسخني              

  

  .رجات حرارة منخفضة د أما السكر فینصھر عند بالتسخین المعتدل،الملح ال ینصھر :  علل ±
  

  الترابط بني األيونات يف الشبكة األيونية للملح قوية ، بينما القوى الداخلية اليت تربط اجلزيئات معا قوى : ج       
  .ضعيفة            

  

  :  االختالفات يف اخلواص نتيجة االختالف يف قوى اجلذب :  
  

     اجلذب بني يف حني تكون قوى  ،  اجلزيئات قويةالروابط التسامهية بني الذرات يفيف املركبات التسامهية تكون   -١             
  . قوى فاندرفال اجلزيئية أواملواد بالقوى بني هذه  الضعيفةوتعرف قوى التجاذب .  ضعيفةاجلزيئات                     

  يف  االيونات أوزئ من قوى الربط اليت جتمع الذرات يف اجلاضعف وختتلف هذه القوة يف مقاديرها ولكنها   - ٢              
  . األيويناملركب                     

  
  



 
 

   

 عبد اإلله عمران/ أ                                                )٥      (                                      وائل الدسوقي /أ 
  

 

  

   الجزیئیة أو قوى فاندرفال ؟المواد عرف القوى بین : س  ±
  

  : .......................................................................................ج      
  

   ؟ ى فاندرفالأو قوات الجزیئما ھي أنواع القوى بین : س  ±
  
  

  .بني اجلزيئات غري القطبية  الضعيفةالقوى هي :  قوى التشتت أو القوى القطبية املولدة  -١:  ج      
  

  املشحونة بشحنات خمتلفة يف اجلزيئات  األطرافالقوى بني هي :  ثنائية القطبقوى   - ٢            
  . زادت هذه القوى  اجلزيءكلما زادت قطبية و القطبية                                          

  وتتكون بني اية ذرة هيدروجني يف  اجلزيئات بني ىهي أقوى القو : الرابطة اهليدروجينية  -٣        
  أو فلور على القطب  أكسجني مركب ثنائي القطب وذرة نيتروجني أو                                       

  

  .اآلخر                                       
  

   ؟عدد ثالثة من خواص المركبات التساھمیة الصلبة : س  ±
  

  السكر ينصهر بالتسخني املعتدل يف (  درجة انصهارها وغلياا منخفضة مقارنة باملواد األيونية  - ١: ج        
  ) .حني أن امللح ال ينصهر                  

  ) . مثل الربافني املستخدم يف الشمع( كبات التسامهية لينه يف حالة الصالبة كثري من املر -٢            
  ية شبيهة بالشبكة األيونية الصلبة إال أن رتترتب اجلزيئات يف احللة الصلبة لتكون شبكة بلو  -٣            

  .قوى اجلذب بني جسيماا أضعف                   
  
  

  :  وجود كثري من املواد  بني اجلزيئات التسامهية وهي قوة ضعيفةتفسر القوى الداخلية  
  

  مثل األكسجني  مثل الغازات التسامهيةاجلزيئية يف احلالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة             
  

  .وثاين أكسيد الكربون وكربيتيتد اهليدروجني             
  
   ؟كیة عدد خواص المواد الصلبة التساھمیة الشب: س  ±

  

  .ترتبط ذراا بشبكة من الروابط التسامهية مثل االملاس والكوارتز  -١
 .غري موصلة للحرارة والكهرباء  - ٣      .هشة  -٢
  .شديدة الصالبة مقارنة باملواد الصلبة اجلزيئية  -٤



 
 

   

 عبد اإلله عمران/ أ                                                )٦      (                                      وائل الدسوقي /أ 
  

 

 
  

   ؟درجة انصھار االلماس عالیة جدًا  : س  ±
  

  ع ذرات كربون أخرى وهذا الترتيب الرباعي األوجه ألن يف االملاس ترتبط كل ذرة كربون بأرب: ج     
  .املنتظم يشكل نظاماً بلورياً شديد الترابط له درجة انصهار عالية جدا          

  


