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  الجــذع المشتــرك العــلــمــي و التكـنـولـوجـيالـشـعـبـة: 

 ــيــة مــحــمــد الــســادس )س.م(لــيــأهــتــة الــويــانــثــال مرضي يوب: أ ذاألستا

 الــــــــــــــــــــجـــــــــــــزيـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــات          بـــــــــــــــعــــــــــــــــــض        هــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــدســـــــــــــــــة سلسلة التمارين

Géométrie de quelques molécules  

 

 :1تمرٌه  
 ؟انثًبٍَخ انقبعذح تحقق انجٍُخ هزِ هم F .انفهىس نزسح اإلنكتشوٍَخ انجٍُخ أعط (1

 ؟انثًبٍَخ انقبعذح تحقق انجٍُخ هزِ هم. -Fانفهىسوس  ألٌىٌ اإلنكتشوٍَخ انجٍُخ أعط (2

 ؟نًبرا ؟ األٌىٌ أو انزسح ، استقشاسا أكثش انشكهٍٍ أي (3

 :2تمرٌه  

 (Z(O)=8 – Z(C)=6 – Z(H)=1 وعطً:)     .C2H6O اإلجمبنٍت انصٍغت ذاث انجسٌئت وعتبر

 اإلنكتشوٍَخ. األصواج عذد استُتح ثى ، نهدضٌئخ انخبسخٍخ اإلنكتشوَبد عذد حذد (1

 .اندضٌئخ يٍ رسح نكم انشاثطخ غٍش األصواج وعذد انشاثطخ األصواج عذد حذد (2

 .C ─ C ─ O: انزساد سهسهخ ثبعتجبس نهدضٌئخ نىٌس ًَىرج اقتشذ (3

 .C ─ O ─ C : انزساد سهسهخ ثبعتجبس انسؤال َفس (4

 ؟سوسخًذان نهدضٌئخ ثبنُسجخ تستُتح يبرا (5

 :3تمرٌه  

 :انمىشىرة وصف انصٍغت ذي اإلٌثبوىٌك نحمض مبئً محهىل مه انتجبري انخم ٌتكىن

 .نىٌس ًَىرج حست اندضٌئخ هزِ يثم (1

 .اندضٌئخ هزِ فً انشاثطخ غٍش األصواج عذدو انشاثطخ األصواج عذد حذد (2

 أكتت انصٍغخ اإلخًبنٍخ نهزا انًشكت. (3

 :4تمرٌه  

 انهٍدروجٍه مه ذراث و C(Z=6) كربىنذراث  وأربع Si(Z=14) انسٍهٍسٍىو ذرة مه تتكىن جسٌئت شودر

H(Z=1). 

 .انثًبٍَخ انقبعذح نتحقٍق انكشثىٌ و انسٍهٍسٍىو رستً يٍ نكم انتسبهًٍخ انشواثط عذد حذد (1

 انتً تحققهب؟ انقبعذح يب .انتكبفؤ أحبدٌخ انهٍذسوخٍٍ رسح أٌ عهًب (2

 .اإلخًبنٍخ صٍغتهب أعط ثى انالصيخ انهٍذسوخٍٍ رساد ثعذد انتبنٍخ انًُشىسح انصٍغخ أتًى (3

 .اندضٌئخ هزِ فً انشاثطخ غٍش األصواج عذدو انشاثطخ األصواج عذد حذد (4

 نهزِ انهُذسً وانشكم كشاو تًثٍم أعط ثى ، اندضٌئخ نهزِ انًُشىسح َصف انصٍغخ اكتت (5

 .انفضبء فً اندضٌئخ

 :5تمرٌه  

 عىصر كٍمٍبئً ٌىتمً إنى وفص مجمىعت األزوث. Biانبٍسمىث 

حذد يعهال خىاثك عذد إنكتشوَبد انطجقخ انخبسخٍخ نزسح انجضيىد. و استُتح عذد انشواثط انتسبهًٍخ انتً تعطٍهب  (1

 هزِ انزسح.

 .BiH3ٌتحذ انجضيىد يع رساد انهٍذسوخٍٍ نهحصىل عهى  (2

 .اندضٌئخ هزِ فً انشاثطخ غٍش األصواج عذدو انشاثطخ األصواج عذد حذد .أ 

 تًثٍم نىٌس نهزِ اندضٌئخ. أعط .ة 

 .انفضبء فً اندضٌئخ نهزِ انهُذسً انشكم أعط .ج 

 نهزِ اندضٌئخ.  كشاو تًثٍم أعط .د 
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