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 -1ال يمكن تحديد مكان االلكترون وسرعته بدقة تامة فى الوقت نفسه
ألن الحركية الموجية لالكترون ليس لھا مكان محدد
 -2جزيء الھيدروجين يحتوي على رابطة واحدة من النوع سيجما
الحتواء كل ذرة ھيدروجين على فلك يحتوي الكترون منفرد فى  1sحيث يتداخل الفلكان  1sفى ذرتين
الھيدروجين رأسا ً لرأس
 -3جزيء كلرويد الھيدروجين يحتوي على رابطة واحدة من النوع سيجما
1
2
2
6
2
5
H:
1s
1
17 CI: 1s 2S 2p 3s 3p
ألنه يتداخل الفلك  1sمن ذرة الھيدروجين مع الفلك  3pzمن ذرة الكلور رأسا ً لرأس لتكوين رابطة
سيجما  δعلى طول المحور Pz – Pz
 -4جزيء الكلور يحتوي على رابطة واحدة من النوع سيجما

5

2

6

2

2

CI: 1s 2S 2p 3s 3p
ألنه يتداخل الفلكان  Pzمن ذرتي الكلور رأسا ً لرأس لتكوين رايطة تساھمية  δعلى طول المحور – Pz
Pz
2

17

 -5يتكون جزيئ النيتروجين من ثالث روابط تساھمية واحدة سيجما واثنتين باي 2s22p3
ألنه عندما تتشارك الذرتان االلكترونات الثالثة المنفردة يتداخل فلك واحد فقط من كل ذرة نيتروجين مع
فلك مع ذرة أخرى رأسا ً لرأس على طول المحور الذى يصل نواتي الذرتين لتكوين الرابطة التساھمية
سيجما  .δويتوازي فلكان من كل ذرة مع فلكين من الذرة األخرى )(2px , spx – 2pz , 2pz
 -6الرابطة التساھمية سيجما قوية صعبة الكسر بينما الرابطة باي ضعيفة سھلة الكسر
ألن الرابطة سيجما قصيرة وقوية وكثافتھا االلكترونية كبيرة بينما الرابطة باي طويلة وضعيفة وكثافتھا
االلكترونية أقل
 -7الرابطة سيجما بين ذرتي الكربون فى جزيء االيثاين أقوى من الرابطة سيجما بين ذرتي الكربون
فى جزيء االيثين
ألن عدد الروابط التى تكونھا الكربون فى جزيء االيثاين أكبر من عدد الروابط التى تكونھا ذرتي
الكربون فى جزيء االيثين ألن طاقة الرابطة سيجما تعتمد على عدد الروابط التى تشكلھا الذرتين.
 -8الغازات النبيلة ليس لھا القدرة على التفاعل وتكوين روابط
لعدم احتوائھا على الكترونات منفردة )مستوي الطاقة األخير لھا مكتمل بااللكترونات(
 -9التھجين فى جزيء الميثان من النوع sp3
ألنه يتم فيه دمج فلك  2sمع ثالثة أفالك  2pلتكوين أربعة أفالك مھجنة من النوع  sp3التى تتداخل مع
أفالك  1sاألربعة لذرات الھيدروجين بروابط تساھمية سيجما.
 -10التھجين فى جزيء االيثين النوع sp2
2
ألنه يتم فيه دمج فلك  2sمع فلكين  2pلتكوين ثالثة أفالك مھجنة من النوع sp
 -11التھجين فى جزيء االيثين من النوع sp
ألنه يتم فيه دمج فلك  2sمع فلك  2pلتكوين فلكين مھجنين من النوع sp
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 -12جميع الروابط فى جزيء الميثان تساھمية أحادية )سيجما( أو )يحتوي الميثان على أربعة روابط
تساھمية أحادية(
وذلك لتداخل أربعة أفالك مھجنة ) (sp3من ذرة الكربون مع أربعة أفالك ذرية لذرات الھيدروجين رأسا ً
لرأس
 -13تحتوي بنية جزيء االيثين على رابطة تساھيمة ثنائية
وذلك لتداخل فلك مھجن ) (sp2من كل ذرة كربون رأسا لرأس مكونا رابطة سيجما وتداخل فلك غير
مھجن من كل ذرة كربون جنبا ً لجنب مكونا رابطة أخرى باي
 -14تحتوي بنية جزيء االيثاين على رابطة تساھمية ثالثية
وذلك لتداخل فلك مھجن ) (spمن كل ذرة كربون رأسا لرأس مكونا رابطة سيجما وتداخل فلكين غير
مھجنين من كل ذرة كربون جنبا لجنب مكونا رابطتين باي
 -15تكافؤ الكربون فى معظم األحيان رباعي
ألنه عندما تكتسب ذرة الكربون طاقة )إثارة( ينتقل الكترون من الفلك  2sإلى الفلك  2pzويصبح لديه
أربعة الكترونات منفردة ويصبح الترتيب االلكتروني فى مستوي الطاقة الخارجي  6C:2s12p3ثم تحدث
عملية التھجين حتى تصبح الروابط األربعة للكربون متماثلة
 -16حلقة البنزين  C6H6متماسكة
الحتواء حلقة البنزين على روابط سيجما األحادية القوية صعبة الكسر
 -17استقرار جزيء البنزين  C6H6أو )عbbدم التمركbbز التbbام فbbى نظbbام الرابطbbة بbbاي فbbى حلقbbة البنbbزين
يؤدي إلى استقرار الجزيء(
لحدوث تداخل جنباً إلى جنب لألفالك الذرية  pzمن االتجاھين ) (+و ) (-مؤديا ً إلى عدم تمركز تام فى
نظام باي  πما يؤدي إلى استقرار الجزيء
 -18الماء مركب مميز وفريد )أساس الحياة(
ألنه أساس جميع صور الحياة على األرض ،وال يمكن أن توجد حياة نباتية أو حيوانية إال بوجود الماء
 -19الروابط التساھمية فى المادء لھا خاصية قطبية بدرجة كبيرة
ألن األكسجين أكثر سالبية من الھيدروجين .وبالتالي يجذب زوج االلكترونات المكون للرابطة التساھمية
) (O-Hوتكتسب ذرة األكسجين شحنة سالبة جزئياً ،فى حين تكتسب ذرات الھيدروجين األقل سالبية
كھربائية شحنة موجبة جزئياً
 -20قطبية الروابط فى جزيء الماء متساوية ،لكنھا ال تلغي بعضھا اآلخر
ألن الزاوية بين روابط الھيدروجين واألكسجين فى جزيء الماء ) (104.5oوبسبب ھذا الشكل الزاوي
فإن قطبية كل من الروابطتين ) (O-Hال تلغي بعضھا اآلخر
 -21جزيء الماء ككل له خاصية قطبية
ألن قطبية الروابط ) (O-Hفى جزيء الماء متساوية ،لكنھا ال تلغي بعضھا اآلخر بسبب شكلھا الزاوي.
 -22تجمع جزيئات الماء بروابط ھيدروجينية
ألن الھيدروجين الموجب جزئيا فى أحد الجزئيات يجذب األكسجين السالب جزئيا فى جزيء آخر
 -23للماء قدرة على اإلذابة
بسبب القيمة العالية لثابت العزل الخاصة به وتجمع جزئيات الماء القطبية التى تفصل األيونات المختلفة
الشحنة للمذاب بعضھا عن بعض وتجذبھا بعيداً الواحدة عن األخرى
 -24ارتفbbاع درجbbة الغليbbان وحbbرارة التبخيbbر والتbbوتر السbbطحي والسbbعة الحراريbbة وانخفbbاض الضbbغط
البخاري للماء عن المركبات المتشابھة له
بسبب تجمع جزئيات الماء القطبية وتكوين الروابط الھيدروجينية بين جزئيات الماء
 -25تكون ماء التبلر أو )تكون بلورات مائية من كبريتات النحاس الثنائية(
ألن جزئيات الماء تتحد مع أيونات المذاب اتحادا قويا ً جدا لدرجة أن الملح عندما يتبلر من المحلول
المائي تنفصل البلورات وتتحد بالماء
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 -26ينفذ الكيميائيون تفاعالت عدة فى المحاليل السائلة
ألن الجزئيات واأليونات تكون أكثر قدرة على الحركة فى الحالة السائلة ما يمكنھا من التفاعل مع بعضھا
بسرعة أكبر
 -27ال يوجد الماء كيميائيا ً فbbى صbbورة نقيbbة )يحتbbوي مbbاء الصbbنبور علbbى كميbbات مختلفbbة مbbن المعbbادن
والغازات الذائبة(
ألنه يذيب الكثير من المواد التى تتواجد معه.
 -28إذا قمت بترشيح محلول خالل ورقة ترشيح ،فلن تحجز أيا ً من المذيب أو المذاب
ألن جسيمات المذاب أيونية أو جزيئية )صغيرة جداً( حيث يكون متوسط أقطارھا أقل من واحد نانومتر
)(1 nm
 -29ينفصل كلوريد الصوديوم من محلوله وال يرسبفى القاع إذا ترك المحلول بعد تحضيره لفترة
ألن جسيمات المذاب أيونية أو جزيئية حيث يكون متوسط أقطارھا أقل من واحد نانومتر )1nm=10-
(9 m
 -30ذوبان كلوريد الصوديوم بالماء
ألن جزئيات الماء فى حركة مستمرة وذلك بسبب طاقتھا الحركية .فتصطدم جزئيات الماء بالبلورة
وتجذب جزئيات المذيب أيونات المذاھب ) (Na+,CI-إليھا تبدأ عملية إذابة كلوريد الصوديوم بمجرد
انفصال كاتيونات الصوديوم وأنيونات الكلور بعيدا عن البلورة
 -31تذوب معظم المركبات األيونية فى الماء
لتجاذب األنيونات والكاتيونات للمذاب )المركب األيوني( لألطراف المشحوبة لجزيئات الماء القطبية
)المذيب(
 -32كبريتات الباريوم ) (BaSO4وكربونات الكالسيوم ) ،(CaCO3ال تذوب فى الماء تقريباً.
ألن التجاذب بين األيونات فى بلورات تلك المركبات أقوى من التجاذب الذى تحدثه جزئيات الماء لھذه
األيونات بالتالي ال تحدث عملية إماھة أليونات ھذه المركبات بدرجة واضحة أي أنھا ال تذوب فى الماء.
 -33يذوب الزيت فى البنزين أو )يمكن إذابة البقع الزيتية من المالبس باستخدام البنزين(
وذلك ألن كال منھما غير قطبي فتنعدم قوي التنافر بينھما فتذوب فى بعضھا البعض
 -34ذوبان االيثانول  C2H5OHفى السيكلوھكسان C6H12
ألن كل من االيثانول والسيكلوھكسان مركبات غير قطبية ويذوب كل منھما فى اآلخر بسبب انعدام قوي
التنافر بينھما
 -35الماء والزيت ال يختلطان )ال يذوب الزيت فى الماء(
ألن الزيت مركب غير قطبي فال يستطيع أن يختلط بجزئيات الماء القطبية الرتباطھا مع بعضھا البعض
بروابط ھيدورجينية
 -36ذوبان النفثالين فى البنزين أكثر من ذوبان فلوريد السيزيون فى البنزين
ألن كل من النفتالين والبنزين مركبات غير قطبية ويذوب كل منھما فى اآلخر بسبب انعدام قوى التنافر
بينھما أما فلوريد السيزيون مركب أيوني فالبنزين ليس له القدرة على جذب األيونات أو اماھتھا
 -37كبريتات الباريوم أو كربونات الكالسيوم توصل الكھرباء فbbى الحالbbة المنصbbھرة ورديئbbة التوصbbيل
فى حالة المحلول المائي
ألنه مركب أيوني ال يذوب فى الماء تقريبا لذلك رديء التوصيل فى حالة المحلول المائي أما فى الحالة
المنصھرة يحتوي على أيونات حرة الحركة تنقل التيار الكھربائي
 -38المركبات غير االلكتروليتية ال توصل الكھرباء أو )محلول الجلوكوز )الجليسرين( فى المbbاء غيbbر
الكتروليتي(
ألنھا ال تتأين فى الماء حيث أن محاليلھا أو مصاھيرھا ال تحتوي على أيونات لنقل التيار الكھربائي.
 -39غbbاز األمونيbbا  NH3وغbbاز كلوريbbد الھيbbدورجين  HC1فbbى الحالbbة النقيbbة ال يوصbbالن الكھربbbاء
)مركبات غير االلكتروليتية(
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لعدم احتواء كال منھما فى الحالة النقية على أيونات حرة الحركة تنقل التيار الكھربائي
 -40المحلول المائي لغاز األمونيا  NH3وغاز كلوريد الھيدروجين  HC1يوصالن الكھرباء )مركبات
الكتروليتية(
+
ألنه عند إذابة غاز كلوريد الھيدروجين فى الماء يتكون أيون الھيدرونيوم )  (H3Oوايون الكلوريد ) CI
( ويصبح المحلول المائي لكلوريد الھيدروجين أو حمض الھيدروكلوريك موصال للكھرباء أي يصبح
الكتروليتيا
+
)HCl (g) + H2O(1)  H3O (aq) + Cl (aq
وعند إذابة غاز األمونيا فى الماء يتكون انيون الھيدروكسيد ) (OH-وكاتيون ) (NH4+ويصبح المحلول
المائي لغاز األمونيا موصال للكھرباء أي يصبح الكتروليتيا
+
)NH3(g) + H2O(1)  NH4 (aq) + OH (aq
 -41محلول كلوريد الصوديوم  NaClالكتروليت قوي
ألنه عند ذوبانه فى الماء فإنه يتفكك تفككاً كامالً وتتواجد كمية كبيرة منه على شكل أيونات منفصلة
تتحرك فى المحلول وتوصل الكھرباء
 -42محلول كلوريد الزئبق )) HgCI2 ( IIأو كلوريد الرصاص  (IIالكتروليت ضعيف
ألنه عند ذوبانه فى الماء فإنه يتفكك جزئياً ويتواجد جزء ضئيل منه على شكل أيونات وجزء كبير على
شكل بلورات  HgCI2غير متأينة.
 -43يضbbئ المصbbباح بشbbدة إذا غمرنbbا االلكتbbرودين فbbى محلbbول كلوريbbد الصbbوديون بينمbbا يكbbون ضbbوء
المصباح خافت إذا غمر ھذين االلكترودين فى محلول كلوريد الزئبق )(II
ً
ألن كلوريد الصوديوم الكتروليت قوي وعندما يذوب الكتروليت قوي فى الماء ،فإنه يتفكك تفككا كامالً
وتتواجد كمية كبيرة منه على شكل أيونات منفصلة مذابة " Clو  Na+تتحرك فى المحلول وتوصل
التيار الكھربائي.
بينما محلول كلوريد الزئبق ) (IIالكتروليت ضعيف وعندما يذوب الكتروليت ضعيف فى الماء فإنه
يتفكك جزئيا ً ويتواجد جزء ضئيل منه على شكل أيونات وجزء كبير على شكل بلورات  HgCl2غير
متأينة.
 -44ال يضbbئ المصbbباح إذا غمرنbbا االلكتbbرودين فbbى محلbbول الجلوكbbوز أو الكحbbول اإليثيلbbي أو )الكحbbول
الطبي مركب غير الكتروليتي(
ألن )الجلوكوز – الكحول اإليثيلي( ال يحتوي على ايونات )ال يتأين فى الماء(
 -45عند طحن المذاب إلى جسيمات صغيرة تسرع عملية اإلذابة أو )السكر المطحون أسرع ذوبان من
سكر المكعبات(
بسبب زيادة مساحة السطح المشتركة بين المذيب والمذاب وبذلك تسرع عملية اإلذابة.
 -46عملية التسخين تساعد على سرعة الذوبان )بارتفاع درجة الحرارة ،تزداد ذوبانيbbة المbbادة بشbbكل
ملحوظ(
ألن طاقة حركة جزئيات المادة تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة ،ما يزيد من احتماالت قوى تصادم
جزئيات الماء بسطح البلورات ،فيساعد على سرعة ذوبانه
 -47تكون فقاعات ھوائية قبل وصول الماء إلى درجة غليانه
ألنه بزيادة درجة الحرارة تقل ذوبانية الغاز ويكتسب طاقة حركية فتتصاعد غازات الھواء الجوي الذائبة
من المحلول وتتحول إلى الحالة الغازية
 -48عندما يأخذ أحد المصانع الماء البارد من نھر ما ويعيده إليه ساخناً ،فھو يسبب تلوثاً حراريا ً لھذا
النھر
ألن ارتفاع درجة حرارة مياه النھر يؤدي إلى تقليل تركيز األكسجين المذاب )لقلة ذوبانيته( ،مما يؤثر
سلبا ً على الحياة النباتية والحيوانية المائية.
 -49ثعبأ زجاجات المشروبات الغازية تحت ضغط عال من غاز ثاني أكسيد الكربون فى داخلھا
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بسبب زيادة ذوبانية الغاز كلما ازداد الضغط الجزيني له على سطح المحلول
 -50يتغير طعم المشروب الغازي إذا تركت زجاجته مفتوحة لتفرة
ألنه عند فتح زجاجة المشروب الغازي يقل الضغط الجزيني لغاز  CO2على سطح المشروب مباشرة،
فيقل تركيز غاز  CO2الذائب وتتسرب فقاعاته من فوھة الزجاجة فيتغير طعم المشروب لفقدانه غاز
CO2
 -51عند وضع بعض األسماك فى حوض به ماء سbbبق غليbbه وتbbم تبريbbده بسbbرعة فbbإن جميbbع األسbbماك
تموت بعد مدة قليلة
ألنه كلما ارتفعت درجة الحرارة قبل ذوبان الغاز فى الماء وبالتالي يتحول الغاز من الصورة المذابة إلى
غاز يتصاعد فتقل نسبة األكسجين المذابة مما يؤدي إلى موت األسماك
 -52يجب أن توضح الملصقات التى توضع علbbى المنتجbbات المختلفbbة الوحbbدات التbbى تعبbbر عbbن النسbbب
المئوية
نظراً لوجود نوعين من النسب المئوية للمحاليل نسبة مئوية كتلية وأخرى حجمية
 -53تقاس الموالرية بالموالت لكل لتر من المحلول بدال من الجرامات لكل لتر
ألن استخدام عدد الموالت لكل لتر يسھل تكوين محلولين بأعداد متساوية من الجسيمات الممثلة لكل حجم
معين
 -54الضغط البخاري للسائل يزداد بارتفاع درجة الحرارة
كلما زادت درجة الحرارة زادت كمية البخر الناتج من السائل وبالتالي يزداد الضغط البخاري للسائل
 -55الضbbغط البخbbاري للمحلbbول أقbbل مbbن الضbbغط البخbbاري للمbbذيب النقbbي عنbbد نفbbس درجbbة الحbbرارة أو
)الضغط البخاري لمحلول السكر فى الماء أقل من الضغط البخاري للماء النقي(
يرجع ذلك ألن بعض جسيمات المذاب تحل محل بعض جزيئات المذيب الموجودة على سطح المحلول
وبالتالي يقل عدد جزيئات المذيب التى يمكنھا االنطالق إلى الحالة الغازية
 -56تضطر السلطات المحلية لبعض الدول التى تنخفض فيھا درجات الحرارة إلى ما دون الصفر لرش
الطرقات بالملح الصلب
ألن الملح الصلب يعمل على خفض درجة تجمد الماء فيمنع تكون الجليد على الطرق مما يحد من
حوادث االنزالق
 -57يستخدم سائقي السيارات مادة مضbbادة للتجمbbد )مثbbل جليكbbول ايثيلbbين( فbbى مبbbردات السbbيارات فbbى
المناطق الباردة
وذلك لتجنب تجمد الماء ألن ھذه المادة )مادة غير متطايرة وغير الكتروليتية( تعمل على خفض درجة
تجمد الماء مما يسمح باستخدام الماء فى نظام تبريد السيارة فى البالد الباردة
 -58يستخدم التركيز المواللي عند حساب االرتفاع فى درجة الغليان واالنخفاض فى درجة التجمbbد وال
يستخدم فى ذلك التركيز الموالري
بارتفاع درجة الحرارة يتمدد المحلول ويزداد الحجم .وبالتالي التركيز الموالري سوف يتغير ويكون غير
دقيق بينما التركيز المواللي يعتمد على كل من كتلة المذاب وكتلة المذيب وھي ثابتة وال تتغير بتغير
درجة الحرارة
 -59التغير فى االنثالبي  ∆ Hللتفاعل الطارد للحرارة يكون بإشارة سالبة )أقل من الصفر(
ألن مجموع المحتويات الحرارية للمواد الناتجة أقل من مجموع المحتويات الحرارية للمواد الداخلة فى
التفاعل حيث يطرد النظام الحرارة إلى محيطة )طاقة منطلقة(
 -60التغير فى االنثالبي  ∆ Hللتفاعل الماص للحرارة يكون بإشارة موجبة )أكبر من الصفر(
ألن مجموع المحتويات الحرارية للمواد الناتجة أكبر من مجموع المحتويات الحرارية للمواد الداخلة فى
التفاعل حيث يمتص النظام الحرارة من محيطه )طاقة ممتصة(
 -61التغير فى االنثالبي  ∆ Hللتفاعل الالحراري يساعد صفر
ألنھا تفاعالت تتعادل فيھا كمية الحرارة الالزمة لتفكيك الروابط فى جزئيات المتفاعالت مع تلك الالزمة
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لتكوين الروابط أي أن النظام ال يطرد وال يمتص الحرارة من محيطه
 -62التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي ال يعتبر حرارة تكوين قياسية لغاز CO2
)CO(g) + ½O2(g)  CO2(g
, ∆H = 1283.5 kJ / moℓ
ألنه لم يتكون نتيجة اتحاد عناصره األولية حيث  COمركب وليس عنصر
 -63التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي ال يعتبر حرارة تكوين قياسية للماء
)2H2(g) + O2(g)  2H2O (ℓ
, ∆H =- 572 KJ
ألن المادة المتكونة  2Moℓمن الماء )لذا حرارة التكوين القياسية للماء (-286 KJ
 -64التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي ال يعتبر حرارة احتراق قياسية للكربون
, ∆H = -110 kJ / moℓ
)C (s) + ½O2(g)  CO2(g
ألن الكربون لم يحترق احتراقا ً تاما ً فى كمية وافرة من األكسجين
 -65التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي ال يعتبر حرارة احتراق قياسية لأللومنيوم
4Aℓ(s) + 3O2(g)  2Aℓ2O3(s) ,
∆H =- 3340 KJ
ألن المادة المحترقة  4مول من األلومنيوم )لذا حرارة االحتراق القياسية لأللومنيوم (-835KJ
 -66ال يعتبر التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي حرارة احتراق قياسية للنيتروجين
, ∆H =+ 81.5 kJ / moℓ
)N2(g) + ½O2(g)  N2O2(g
ألن عملية االحتراق غير تامة كما أن التفاعل ماص للحرارة وحرارة االحتراق تأخذ إشارة سالبة دائما ً
 -67ال يعتبر التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي حرارة احتراق قياسية للنيتروجين
, ∆H = +9.6 kJ / moℓ
)N2(g) + 2O2(g)  N2O4(g
ألن التفاعل ماص للحرارة وحرارة االحتراق منطلقة وتأخذ إشارة سالبة دائماً
 -68التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي ال يعتبر حرارة التكوين قياسية لغاز ثاني أكسيد الكربون
بينما يعتبر حرارة احتراق قياسية له
, ∆H = 283.5 kJ / moℓ
)CO(g) + ½O2(g)  CO2(g
ال يعتبر حرارة تكوين قياسية ألن غاز  CO2لم يتكون من عناصره األولية حيث  COمركب وليس
عنصر ويعتبر حرارة احتراق قياسية لغاز أول أكسيد الكربون ألنه تم حرق مول واحد من  COاحتراق
تام فى وفرة من األكسجين وصاحبة انطالق طاقة حرارية.
 -69حرارة االحتراق القياسية للھيدروجين تساوي حرارة التكوين القياسية للماء
ألنه عند احتراق مول واحد من غاز الھيدروجين فى وجود األكسجين تنطلق طاقة حرارية تساوي
الطاقة الحرارية الناتجة عند تكوين مول واحد من الماء.
 -70حرارة التكوين القياسية ألكسيد األلمونيوم تساوي مثلي حرارة االحتراق القياسية لأللمونيوم
ألنه تم تكوين مول واحد من أكسيد األلمونيوم وتم حرق موالن من األلمونيوم طبقا ً للتفاعل
)2AI(s) + 1.5O2(g)  AI2O3(s
, ∆H = 1670 kJ / moℓ
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