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 ؟ماماهي توقعاتك فيما خيص البنية الفراغية لنموذج جزيء نوع كيميائي 

 األدوات املستعملة

 .المحاكاة –النماذج الجزيئية 
 

 :النموذج الجزيئي. 1
نجسد التوزيع الفضائي لذرات . الجزيئات على ذرة مركزية و ذرات أخرى مرتبطة بها تحتوي بعض

 .جزيء بواسطة نماذج جزيئية تسمح بتركيب صور ثالثية األبعاد

و الروابط بسيقان لربط ( كما هو موضح في الجدول)في هذه النماذج تمثل الذرات بكريات ملونة 

 .الكريات مع بعضها لتشكيل الجزيء
 

Cl (Chlore) S (Soufre) O (Oxygène) N (Azote) C (Carbone) H (Hydrogène) الذرة 

 اللون أبيض أسود أزرق أحمر أصفر أخضر
 

 .معتمدا على النماذج الجزيئية  O2 , H2O , NH3 , CH4: شكل ثم ارسم الجزيئات التالية .1

 :نقترح أدناه البنية الهندسية لبعض الجزيئات .2

 

 

 

 

 
 باعي األوجه منتظمر      هرمي مثلث القاعدة                     مستو مرفقي                             خطية         

 

  .وافقة لهكل جزيء من الجزيئات السابقة البنية الهندسية المبأرفق  .3

 .اعط تمثيل لويس للجزيئات السابقة .4

 هل تمثيل لويس كاف لمعرفة البنية الهندسية للجزيئات؟ .5
 

 Théorie de Gillespie - تفسير هندسة الجزيئات حسب نظرية جيلسبي -2

يحدث  .رابطة وغير رابطة، وكل ثنائية تحمل شحنة سالبة( أزواج)إّن الذرة المركزية لها عدة ثنائيات 

بحيث يتخذ الجزيء شكال هندسيا معينا يكون فيه التنافر بين  تنافر بين هذه الثنائيات في كل االتجاهات،

 .اإللكترونية أصغريا وهذا يتحقق إذا كان البعد بين هذه الثنائيات أعظميا ( األزواج)الثنائيات 
 

التي من أجلها تكون  C-Hمستويا، ما قيمة الزاوية بين الرابطتين  CH4لو كان جزيء الميثان  .1

 ثر بعدا عن بعضها البعض؟األزواج اإللكترونية أك

 .انطالقا من الوثيقة أعاله، اشرح لماذا هندسة جزيء الميثان رباعية وليست مستوية .2

 .NH3علل الهندسة الهرمية لجزيء النشادر  .3

 مرفقية وليست خطية؟ H2Oاشرح لماذا هندسة جزيء الماء  .4
  

بطاقة التلميذ هندسة أفراد بعض األنواع الكيميائية 
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 Représentation de Cram -تمثيل كرام للجزيئات  .1
 

تمثيل كرام لتمثيل البنية الفراغية للجزيئات، بحيث يمثل الجزيء بأكبر عدد من الذرات في نفس  يستعمل

 .المستوي وال تمثل الثنائيات غير الرابطة
 

 :أكمل الجدول التالي
 

O2 H2O NH3 CH4 الجزيء 

 تمثيل لويس    

 البنية الهندسية لجلسبي    

 تمثيل كرام    

 

 :Isomérie - التماكب .2

 .المتماكبات هي جزيئات لها نفس الصيغة الجزيئية المجملة و صيغ منشورة مختلفة        
 

 .شكل بواسطة النماذج الجزيئية الجزيئات الممثلة في الجدول أدناه .1

 :أكمل الجدول .2
C4H10 C2H4O2 C2H6O الصيغة الجزيئية المجملة 

   
( نصف المفصلة)الصيغ نصف المنشورة 

 الممكنة

 (المفصلة)المنشورة الصيغ    

 تمثيل لويس   

 


