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í  الذرات مع بعضها ( هي قوة تربط :  الرابطة الكيميائيةتعريف– 
  )األيونات مع المركبات  –الجزيئات مع بعضها  –األيونات مع بعضها 

í  هناك عدد كبير من الروابط ، وسندرس:-  
  :ابطة األيونية وخواصها الر) أ

   هي رابطة تتكون من أيونات موجبة و أيونات سالبة:  يونيةالرابطة األ -1
  هي قوة تجاذب كهربائي بين األيونات الموجبة و األيونات السالبة  -2
  )ف  1.7أكبر من ( الفرق في السالبية الكهربائية يكون كبيراً  -3
  .الفزات و الالفلزات  نتنشأ بي -4
  .تفعة ومحاليلها ومصاهرها توصل التيار الكهربائي تكون مركبات أيونية لها درجات انصهار مر -5
   % ) 100 -%  50( للطبيعة األيونية من تكون الصفة األيونية كبيرة عندما تكون النسبة المئوية  -6
  -: يمكن تمثيل تكون الرابطة األيونية من خالل هذا المثال  -7
  
  
 
 
 
  :الرابطة التساهمة وخواصها ) ب
دون فقد أو هي رابطة تساهم فيها كل ذرة بعدد متساوي من اإللكترونات :  هميةالرابطة التسا -1

  .اكتساب ، وذلك لتكوين مركبات تساهمية 
  .إذا ساهمت كل ذرة بإلكترون تتكون رابطة تساهمية أحادية  -2
   .إذا ساهمت كل ذرة بزوج من اإللكترونات تتكون رابطة تساهمية ثنائية  -3
  .ذرة بثالثة إلكترونات تتكون رابطة تساهمية ثالثية  إذا ساهمت كل -4
تكون الرابطة التساهمية ) 0.3 – 0(إذا كان الفرق في السالبية الكهربائية بين ذرتين مرتبطتين من  -5

الكهربائية بين  ، أما إذا كان الفرق في السالبية%) 5 - % 0(غير قطبية وتكون النسبة المئوية للطبيعة األيونية من  
  % ) .50 - % 5( تكون الرابطة التساهمية قطبية ، وتكون النسبة المئوية للطبيعة األيونية من  ) 1.7 – 0.3(
  .تنشأ الرابطة التساهمية بين الالفلزات  - 6  
  .المركبات التساهمية لها درجات انصهار منخفضة اتوصل التيار الكهربائي  -7

  ) .ن و الكيروسين البنزي( تذوب في المذيبات غير القطبية مثل 

11 Na       +        17 Cl                                                         Na+     +      Cl -                )فلز (   
                 2,8,1                                2,8,7                                                                                          2.8                       2.8.8                          

   
                                                           

     2.2=   0.8 – 3.0 :الفرق في السالبیة  0.8                     3.0 :السالبیة الكھربائیة 

 )الفلز(
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  :يمكن تمثيل تكون الرابطة التساهمية كما يلي 
    
  
  المركبات الكیمیائیة تمیل إلى التشكل بحیث: قاعدة الثمانیة تنص على -7
يتحقق لكل ذرة المركبات الكيميائية تميل إلى التشكل بحيث " :  أن ، تنص على قاعدة الثمانية -7

   ." أو اكتساب اإللكترونات أو المشاركة  طريق فقد لكترونات ، ويتم ذلك عنثمانية ا
ة فيها على النوى و على الصيغ التي تدل الرموز الذري" :  كما يلي بنية لويسيمكن تعريف  -8

  ".المستويات الداخلية  تإلكترونا
  2،  1 ارسم بنية لويس  ، لـ  :سؤال 

  
  
  
  
  
  
  .بر من طول الرابطة الثنائية وهي أطول من الثالثية طول الرابطة األحادية أك -9
  .طاقة الرابطة الثالثية أعلى من الطاقات من الرابطة األحادية و الثنائية  -

  : رتب الروابط التالية ترتيباً تصاعدياً حسب طولها وطاقتها : سؤال 
  هي مجموعة من الذرات: األيونات متعددة الذرات  -10

مركبات أيونية  تبطت مع بعضها لتكون مع االيوناترا 
  :، مثل  بشحنة سالبةتكون مشحونة 

[SO4]-3          /        [ NO3]-1        /        [PO4]-3       
 1+[NH4 ]      :  أو تكون مشحونة بشحنة موجبة ، مثل     

هي قوة تجاذب كهربائي بين األيونات الموجبة للذرات ، وسحابة اإللكترونات  -1:ابطة الفلزية الر) ج 
  .السالبة 

  .، وصغر حجم الذرة وتزداد قوتها بزيادة عدد إلكترونات التكافؤ تنشأ بين الفلزات وهي رابطة قوية ،  -2
  . الفلزات قابلة للطرق و السحب ؛ بسبب انزالق الطبقات عن بعضها -3

    مدرس المادة نبيل الحاج علي     

  الروابط  الطاقة  الطول
3  1  C  -    C 
2  2  C   =   C  
1  3  C   =   C  

  :الترمیز النقطي 
 الكترونات التكافؤ على المستوى الخارجي

. 

   
 C             H            I                               .C .       H        .I:                                                   
   2.4                     1                2.18.7  

                                                   147    =     1X+     13X+       4 1X
    
                                                                      

 
 
I3CH ) یودید المیث ان  (  -1                                                                        للذرات بإمكانك أن ترسم وفق أي ترتیب* 
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