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قدامو ك أك  ياءقبل الجخػؿ في مػاضيع ك أبحاث الكيسياء العزػية ال بج أكاًل مغ التعخؼ عمى عمع الكيس
   عمى بعس السفاليع األساسية في الكيسياء العزػية  الػقػؼ
 ما ىي الكيسياء؟ 

ك خػاصيا  في دراسة السػاد مغ حيث تخكيبيا ىػ العمع الحي يبحث /material Science/عمع الكيسياء
 كتفاعالتيا مع بعزيا إلنتاج مػاد ججيجة.

 الكيسياء ىي عمع الكيساكيات أي السػاد الكيسيائية كىحا يعشي أنيا عمع كل شيء حػلشا  أك

  الكيسياءأقدام عمػ: 

 تحميمية، كيسياءكيسياء فيديائية، كيسياء عزػية ،كيسياء العزػية

 ما الفخؽ بيغ الكيسياء العزػية كالالعزػية؟
 تجرس مخكبات عشرخ الكخبػف : كيسياء عزػية

 كمخكباتياالججكؿ الجكري  تجرس جسيع عشاصخ:  كيسياء العزػية

 أىسية الكيسياء:  
غحائية ك كتجخل في معطع الرشاعات  الفي كل مكاف  إف مخكبات الكيسياء عامة ك العزػية خاصة تحيط بشا 

 ، كغيخىا ...كيساكيةالثقيمة ك الرشاعات ، كال جكائيةال
تعج معخفة شبيعة السخكبات الجاخمة في تخكيب الجكاء سػاءًا كاف   فعمى صعيج الرشاعات الجكائية

دكية حدب تخكيبيا الكيسيائي ترشيف األ حيث يسكغ مادة فعالة اك سػاغات كإضافات  ىاـ ججاً 
    .دكيةلع ك غيخىا مغ األدكية القمب ك مدكشات األأثخىا العالجي كآك  ك حدب استخجامياأ

   Chemistry  cOrganiماىي الكيسياء العزؽية؟؟

عخؼ الكيسيائيػف في بجاية القخف التاسع عذخ أف السخمػقات الحية ، كمشيا الشباتات ك الحيػانات تشتج  قجرا 
و أشار الكيسيائيؽن  إلى ىذه السركبات بالسركبات العزؽية , النيا  .ىائال ك متشػعا مغ السخكبات الكخبػف 
 ناتجة عؼ مخمؽقات حية )عزؽية (.

 مخكبات عشرخ الكخبػف  . فخع مغ الكيسياء يتشاكؿ دراسة ىػ الكيسياء العزػية : 

 : الكخبػف ماعجا اكاسيج الكخبػف  يصمق عمى السخكبات التي تحتػي عمى السركب العزؽي 

   يدسى الكيسياء العزػية . كامل نطخا لػجػد الكثيخ مغ السخكبات العزػية فقج خرز ليا فخع .كالكخبػنات

تػفخ مبجأ الحيػية   عجـعمى  يءشاتحزيخ السخكبات العزػية بدبب اعتقادىع الخ بجايًة مغ  لع يتسكغ العمساء
  .الكائشات الحية فقطا أف السػاد العزػية مػجػدة في اك الحياتية . بحيث اعتقجك 

 ، تسكغ العالع األلساني فخيجريظ فػلخ:1828عاـ  أكؿ مادة عزػية تع اصصشاعيا مخبخياً 

كسا في  العزػية )أحج مكػنات البػؿ( مغ تدخيغ سيانات  األمػنيـػ ) مادة غيخ عزػية( اليؽريامغ تحزيخ 
  : السعادلة اآلتية
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 اىتسامشا بالسخكبات العزػية ) مخكبات الكخبػف ( ؟ ما سبب

 يخجع اىتسامشا بسخكبات الكخبػف لدببيغ

مميػف مخكب ، كىحا  3اليـػ ما يقارب  ، حيث يبمغ عجد مخكبات الكخبػف السعخكفة كثرة مركبات الكربؽن  -1
 العجد أكبخ مغ عجد مخكبات العشاصخ األخخى مجتسعة .

مكانة ميسة في الحياة فالغحاء كالدكغ كالسالبذ كاألدكية كالسشطفات كالسبيجات  تحتل، فسخكبات الكخبػف -2 
  الحذخية  كادكات التجسيل معطسيا مغ السخكبات العزػية.

 ما ىي أىػ أسباب كثرة مركبات الكربؽن ؟

سالسل جديئية مختمفة األشكاؿ  بخكابط قػية مكػنة البعس  ببعزيا قجرة عمى االرتباطليا  ذرات الكخبػف  - 1
 .كاألحجاـ 

 ك اليالػجيشات ك الشتخكجيغ ك غيخىا كدجيغك عمى االرتباط بحرات عشاصخ أخخى كاأل قجرة حرات الكخبػف ل - 2

 بطاىخة التذكيل شخيقة ارتباط العشاصخ في الجديئات العزػية ، كىحا ما يعخؼشػع ت - 3

 ؟ ما ىي مرادر السركبات العزؽية

 كانت أعزاء الكائغ الحي ىي السرجر األساسي لسخكبات الكخبػف ، كمغ ىشا جاءت كمسة  )العزػية(،قجيسًا 
 السخكبات العزػية .أما اليـػ فإف الشفط كالفحع الحجخي يعتبخاف مغ أىع مرادر 

 ما ىؽ التركيب العشرري لمسركبات العزؽية ؟

 السخكبات العزػية مغ عشرخ الكخبػف كعشرخ أساسي تتكػف 

تعتبخ  جيث.....كالفدفػر كغيخىا مغ العشاصخ كاألكدجيغ كالشيتخكجيغ كالكبخيت   باإلضافة إلى الييجركجيغ
 الكيسياء العزػية ىي كيسياء الكخبػف ...

 في الطبيعة وجؽد الكربؽن 
 في القذخة األرضية  ندبة تػاججه حدب 17الكخبػف متػفخ بكسيات ضخسة بخغع أف تختيبو  إف 

في أندجة الجدع ،في الغحاء ،كفي الػقػد الذائع اإلستعساؿ كالفحع ،ك لػجػده في جسيع الكائشات الحية الدبب 
 .كالبتخكؿ كالغاز الصبيعي كالخذب

 الجدول الدوري و كربؽن ال

 ماذا ندتشتج مغ مػقع الكخبػف في الججكؿ الجكري : 
 الخئيدية الخابعة ك في الجكر الثاني . يقع في السجسػعة  •

1s  لو التػزيع االلكتخكني   •
2
 2s

2
 2p

2
 

 يسمظ في الصبقة الدصحية اربع الكتخكنات  •

 )احادية ، ثشائية ،ثالثية (. مذتخكة : يكػف ركابط  •

 يكػف سالسل شػيمة مغ ذرتيغ الى االؼ الحرات مغ الكخبػف . •

 تكػف مخكبات الكخبػف مايعخؼ بالكيسياء العزػية . •

ون  …… اء الكرب  مي   ...كي 
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 «التآصمية لمكربؽن  األشكال »

 .لتآصلعخؼ ا**

في خرائريا الكيسيائية كتختمف في  وتػاجج بعس العشاصخ عمى عجة صػر في الصبيعة تتذابالتأصل : ىػ 
 خرائريا الفيديائية

عغ بعزيا البعس بصبيعة الخكابط بيغ الحرات  تختمف االشكاؿ التآصمية ما الفرق بيؼ األشكال التآصمية ؟
 كاالبعاد بيشيا ك باألشكاؿ الفخاغية بالتالي.

 .التآصمية لمكخبػف األشكاؿ  عجد 

 ػ الفػليخيغ 3ػ الجخافيت      2ػ الساس        1

 األلساس :  -أ
 .. الساس:صػرة بمػرية عجيسة المػف مغ صػر الكخبػف 

    :أىع صفات األلساس

  التػصيل الحخاري  جيجاأللساس  -2،االستخجامات الرشاعية لأللساسقمة  -1

 األلساس ال يػصل الكيخباء -3

  غرافيت -ب 
 .مادة بمػرية سػداء ىذة ناعسة السمسذ مػصمة لمكيخباء الجخافيت:

 أىع صفات الغخافيت : 

 انخفاض كثافة الجخافيت عغ األلساس  

 الجخافيت مػصل جيج لمكيخباء 

 : الفؽليريؼجـ _ 
 مادة صمبة ذات لػف داكغ مكػنة مغ ذرات كخبػف مختبة بذكل أقفاص كخكية 

 ما أكجو الذبو كاالختالؼ بيغ التخاكيب البشائية لمفػليخيشات؟ 

 الذبو : ليا بشاء شبو كخكي شبيو باألقفاص

 .االختالؼ عجد ذرات الكخبػف في الجديء
 ما أكثخ أنػاع الفػليخيغ أنتذارًا ؟

C 60                                                            C 70 
      

 السقارنة بيغ األلساس ك الغخافيت : 

 الجخافيت األلساس كجو السقارنة

مادة بمػرية سػداء ىذو ناعسة السمسذ  مادة صمبة بمػرية عجيسة المػف مغ صػر الكخبػف  التعخيف
 مػصمة لمكيخباء

SP نسط التيجيغ
3

 SP
2
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 ناعع كىر كاندالقي  يتفتت بديػلة مغ أشج السػاد صالبة الرالبة

 3500/  أكثخ مغ درجة االنريار
0
C  ً3652تقخيبا  /_ مختفعة ججا 

0
C 

التػصيل 
 الكيخبائي

 يػصل اليػصل

التػصيل 
 الحخاري 

 أقل تػصيال لمحخارة لمحخارة ك لكغ اقل مغ ناقيمة السعادف التػصيلجيج 

يدتخجـ صشاعيا  في قصع السعادف كالسػاد اصمبة كحفخىا  االستخجامات
 كتشعيسيا

 أقالـ الخصاص ػ التذحيع-

ألياؼ الجخافيت في األدكات الخياضية -
 كلياكل الصائخات

 
 نطائخ الكخبػف/عخؼ الشطائخ كع نطيخ لمكخبػف ؟/ 

 الشعائر ىي : عشاصر تتذابو في العدد الذري و تختمف بالعدد الكتمي  

12
C : يحتاج أربع   الكتخكنات الكساؿ شبقتو الدصحية 

13
C  :نطيخ خامل يزع ستة الكتخكنات كسبع نتخكنات  كىػ مغ اكثخ نطائخ الكخبػف كفخة 

14
C  :نطيخ مذع كنذيط ندبتو في الصبيعة ضعيفة ججا 

 

 
 
 

          
 
 

  : ية بعجة شخائقػ يسكغ ترشيف السخكبات العز
 الدمخ الػضيفية 

  متجاندة كغيخ متجاندةشبيعة نػع الحرات 

 : عصخية ك اليفاتيةشبيعة الفحع الييجركجيشي 

  : مذبعة كغيخ مذبعةشبيعة الخكابط 

 حمكية كمفتػحة 

  مجاؿ االستخجاـ 

العضوية  تصنيف المركبات  
...
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 شػائف تجسعترشيف السخكبات العزػية إلى  عػائل أك  طخًا لكثخة السخكبات العزػية كتديياًل لجراستيا فقج تعن

 الػضيفية. الترشيف اعتسادًا عمى ما يعخؼ باسع السجسػعة أفخاد كل عائمة صفات مذتخكة . كقج تست عسمية

يحجد ىحا الجدء الخػاص و ) رابطة أو ذرة أو مجسؽعة ذرات ( ,والسجسؽعة الؽظيفية جزء مؼ السركب العزؽي 
  الترشيف العاـ لعػائل الكيسياء العزػيةيػضح الذكل التالي الفيديائية كالكيسيائية لمسخكب .

 
 

 :  بعس الالحقات السذيػرة في الكيسياء العزػية في الججكؿ اآلتي نبيغ  

 
...... 

 

 
 
 

 الييجركجغ بذكل رئيدي  كجػد الكخبػف ك 

 تتستع بجرجات غمياف مشخفزة 

 تتفكظ أغمبيا بالحخارة 

 .ذات درجات انريار مشخفزة خاصة بالسقارنة مع االمالح الالعزػية 

 صفات المركبات العضوية ....
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 ة كالساء أك تكػف ضعيفة االنحالؿحل أغمب ىحه السخكبات بالسحالت مختفعة القصبيتشال  

 .تختمف االنحاللية أحيانا حدب شػؿ الدمدة كالكخبػنية ك حدب الدمخ الػضيفية السػجػدة في السخكب 

 ية التي تيع الجارس معخفتيا حػؿ السخكبات العزػية : كمغ أىع الخرائز الفيديائ
 درجة االنريار ، الغمياف ، االنحاللية ، القصبية ك غيخىا . 

 ** الخرائز الفيديائية لمسخكبات  العزػية : 
 عجة عػامل في درجة غمياف السخكب العزػي : عتتحكدرجة الغمياف :  – 1

أي بزٌادة أعداد ذرات -االستقطاب بٌن الجزٌئات، والكتلة الجزٌئٌة للمركب وجود الروابط الهٌدروجٌنٌة، ومدى 
 ، حٌث تزداد درجة الغلٌان بزٌادة العوامل السابقة،-الكربون

 ةزديالوذلغ نتيجة  السخكب تتشاسب درجة الغمياف تشاسبا شخديا مع عجد ذرات الكخبػف في 
 .بيؼ الذرات سذتركةط الالكتمة السؽلية لمسركب التي تعسل عمى تقؽية الرواب

بيؼ جزيئات  سذتركةتزعف الروابط ال وذلغ الن التفرعاتكمسا زادة عجد التفخعات تقل درجة غمياف  
 السركب.

 .غيخ الحمكية السخكباتالحمكية أعمى مغ درجة  السخكبات درجة غمياف  

، ثّم األلدهٌدات، ثّم الكٌتونات، األحماض الكربوكسٌلٌّة، ثّم الكحوالت، ثّم األستراتاختالؼ الفريمة :األكثخ  

 ) األقل( ثّم األمٌنات، ثّم اإلٌثرات، ثّم المركبات الهٌدروكربونٌّة
 

 

 أمثمة : 
1 –  

 
2 –  

 
3-  

 
4 –  

 
 
5 –  
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 االنرياردرجة  -2

 انرياراأللكانات غيخ الحمكية ذات الدالسل السدتكيسة بازدياد الػزف الجديئي لمسخكباترجة تدداد د

 حمكية السساثمة بالػزف الجديئي  االنريار االلكانات الحمكية اعمى مغ درجة انريار الالدرجة 

 
 
 االنحاللية :  -3

 ال تشحل أغمب ىحه السخكبات بالسحالت مختفعة القصبية كالساء أك تكػف ضعيفة االنحالؿ 

 الػضيفية السػجػدة في السخكب.تختمف االنحاللية أحيانا حدب شػؿ الدمدة كالكخبػنية ك حدب الدمخ 
 كمسا ازدادت ندبة الذق القصبي في السخكب العزػي تدداد االنحاللية في الساء . 

 حيث يدسى الذق القصبي في السخكبات العزػية بالذق الييجركفيمي 
 ك الذق غيخ القصبي في السخكبات العزػية بالذق الييجركفػبي 

 
 أمثمة :

 
 المختلفة المكونة للجزيء تللذرا الكهرسلبٌة القطبٌة الجزٌئة على اختالفتعتمد :  القطبية -4

كلمب سادت القطجيه كلمب سادت درجبت الغليبن و االوصهبر للجشيئبت و ذلك للتجبذة الكجيز ثيه األقطبة مختلفة 

 . الشحىة في الجشئ

 ( إن الجشيئبت غيز القطجية تذوة فى المذيجبت غيز القطجيه )المثل يذيت المثل- 

 كالكيتػناتااللجىيجات  مغاعمى قصبية  تػالكحال
  االلجىيجات كالكيتػناتمغ قصبية أقل خات تاالي
 

 
  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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 يتع تذكيل الخكابط  بيغ الحرات عغ شخيق االلكتخكنات/ الكتخكنات الصبقة الدصحية /      

 : نسيد في الصبقة الدصحية بيغ االلكتخكنات الخابصة كااللكتخكنات الالرابصة

-Outer: ىي اإللكتخكنات السػجػدة في الغالؼ األخيخ  valence electrons)إلكتخكنات التكافؤ)**

Shell..حيث تداىع بيا الحرات مع بعزيا أك تشتقل مغ ذرة ألخخى لتكػيغ الخكابط بيغ الجديئات 

: ىي أزكاج الكتخكنات ال تذارؾ في عسمية non-bonbing electrons)أزكاج االلكتخكنات الالرابصة  )**
 lone –pair of electronsالخبط ك يسكغ أف تدسى أيزًا أزكاج الكتخكنات حخة ) 

 : ىي القػة التي تخبط بيغ الحرات لتكػيغ جديئات أقل شاقة ك أكثخ اسقخارًا..  تعريف الرابطة الكيسيائية

الخكابط مغ الالـز شخح ىحا الدؤاؿ:  لساذا تسيل العشاصخ لالتحاد مع بعزيا كتختبط   عمى أنػاع كقبل التعخؼ 
 معًا لتكػف السخكبات ؟ 

الف العشاصخ بفقجانيا أك اكتدابيا عجد مغ اإللكتخكنات أك حتى السذاركة ترل إلى التخكيب اإللكتخكني الثابت 
 اصخ السكػنة لو .مغ مجسػع شاقة العش أقل ) الخامل ( فتكػف شاقة السخكب

 حيث يسكغ ترشيف الخكابط إلى ركابط داخل الجديء) بيغ الحرات( ك ركابط بيغ الجديئات 
 ؟ العزؽية السركباتترتبط العشاصر في  كيف  

بعجد مغ الخكابط مداٍك  ككل عشرخ يختبطمذتخكة/ تكافؤية/تختبط العشاصخ في السخكبات العزػية بخكابط 
  لتكافئو كسا ىػ مػضح في الذكل اآلتي .

 
 

 روابط آيؽنية , مذتركة , تداندية أواًل : الروابط بيؼ الذرات : 
 الرابطة اآليؽنية   -1

ك ايػف  بيغ ايػف مػجب  الذحشة( Electrostatic attractiتعخؼ الخابصة األيػنية عمى أنيا تجاذب كيخبائي )
  .سالب الذحشة

 الروابط  فً الكٌمٌاء العضوٌة
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إلكتخكف أك أكثخ مغ عشرخ إلى عشرخ آخخ، كبحلظ يتكػف االيػف السػجب  الكامل  نتقاؿاالتتكػف  نتيجة 
 كااليػف الدالب.

  Electronegativityبالكيخسمبية كتحجث تمظ الخابصة بيغ ذرات العشاصخ ذات الفخؽ 

 بيؼ العشاصر ازداد ميل العشاصر لتكؽيؼ روابط أيؽنية كمسا ازداد الفرق بالكيرسمبية

 مثاؿ: فمػريج الميتيػـ

 
 
 التذاركية/ الرابطة التكافؤية /الرابطة  -2

تشذأ نتيجة لمسذاركة  لسذتركةوالرابطـة اأكثخ الخكابػط  شيػعػًا في السخكبات العزػيػة .  لسذتخكةتعتبخ الخابصػػػة ا
ك يسكغ ترشيفيا الى صشفيغ أساسيغ قصبية ك  .بيؼ الكترونات التكافؤ لذرات العشاصرالداخمة في تذكيل السركب

 ال قصبية .

 
 

 أمثمة : 

 
 
 : الرابطة التداندية -3

الحرة األخخى عمى عبارة عغ رابصة مذتخكة تداىع فييا إحجى الحرتيغ بالدكج االلكتخكني الخابط بيشسا يقترخ دكر 
 السداىسة بسحط الكتخكني فارغ .
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كتدسى السخكبات الحاكية  . يتجو مؼ الذرة السانحة إلى الذرة السدتقبمةالخابصة التدانجية تسثل عادًة بديع 
التدانجية بالسخكبات التدانجية ، كالججيخ بالحكخ أف معطع العشاصخ االنتقالية تختبط بخكابط تدانجية كتكّػف  لمخاكبط

 كحلظ السركبات روابط ىيدروجيشيةىحا الشػع مغ 

في تفاعل الشذادر مع كمػريج الييجركجيغ النتاج ممح كمػريج األمػنيـػ تتكػف رابصة تدانجية بيغ ذرة : مثاؿ
 غ في الشذادر كذرة الييجركجيغ في كمػريج الييجركجيغ .الشيتخكجي

 
 

 ؟؟تحديد نؽع الرابطةكيف يتػ 

 كسا في الججكؿ اآلتي :  بيغ الحرات  اعتسادًا عمى فخكقات الكيخسمبية
 فخؽ الكيخسمبية  نػع الخابصة 

 1.7< أيػنية

 1.7-0.4 مذتخكة قصبية

 0.4> قصبية مذتخكة غيخ

 0 مذتخكة 

 

 ****ترشيف الروابط السذتركة حدب رتبة الرابطة****

 مذتخكة أحادية

 مذتخكة ثشائية

 مذتخكة ثالثية

رابصة مذتخكة أحادية تداىع الحرات السذتخكة في تكػيشيا بإلكتخكف كاحج مغ كل ذرة مسا يشتج زكج  
 .(  الخابصة )مذتخؾ مغ االلكتخكنات عائج لكال الحرتيغ ك تدسى 

كسا في  (مؼ التداخل الرأسي بيؼ السحطات الثانؽية) الرابطة السذتركة أحادية تتذكلحيث   
  الحاالت اآلتية 
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 أك 

 

SP الكخبػف ذات الخكابط األحادية يكػف نسط تيجيشيا تذرا 
3

 

تداىع كل ذرة مذتخكة في تكػيشيا بإلكتخكنيغ مسا يشتج زكجيغ مغ  الرابطة السزدوجة :: مذتركة ثشائية 
 (.   االلكتخكنات بيغ الحرتيغ الستذاركتيغ  يخمد ليا بالخمد )

SPذرات الكخبػف ذات الخكابط الثشائية  يكػف نسط تيجيشيا  
2

 

كنات مسا يشتج ثالثة تداىع كل ذرة مذتخكة في تكػيشيا بثالثة إلكتخ  الرابطة الثالثية ::  مذتركة ثالثية 
 (.   أزكاج  مغ االلكتخكنات بيغ الحرتيغ الستذاركتيغ  يخمد ليا بالخمد )

 SPذرات الكخبػف ذات الخكابط الثالثية  يكػف نسط تيجيشيا          
 

 الخكابط الييجركجيشية ، ركابط فانخفالذ ، قػى لشجف  : الخكابط بيغ الجديئاتثانيًا : 
  : الييجركجيشيةالخكابط  -ا 

 , Nرابصة تشذأ عشجما تتػاجج ذرة ىيجركجغ بيغ ذرتيغ ليسا كيخسمبية عالية ك تحسل أزكاج الكتخكنية حخة مثل / 

O , F .  بذخط اف تكػف الخابصة مذتخكة قصبية داخل الجديء / 
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 وجيؼو ىي عبارة عؼ قؽى تجاذب كيربي ضعيف بيؼ جزيئات السركب القطبي السحتؽي عمى ذرة ىيدر 

 مغ أكثخ السخكبات الحاكي عمى ركابط ىيجركجيشية بيغ جديئاتو :

 الساء , األغؽال , الحسؽض الكربؽكديمية , الحسؽض اليالؽجيشية

 تؤثخ الخكابط الييجركجيشية عمى بعس خرائز السادة :** 

 وانريار مثيالتيافدرجات غميان وانريار السؽاد السحتؽية عمى روابط ىيدروجيشية أعمى مؼ درجات غميان 
فممساء صفات خاصة تخجع إلى الخكابط الييجركجيشية  مغ السػاد كيبخز ىحا األثخ بذكٍل كاضح في خػاص الساء ،

السسيدة التي تخبط بيغ جديئاتو ، مثل درجة غمياف الساء السختفعة ندبيا ك قيسة التػتخ الدصحي السختفعة ندبيا 
 لمساء بدبب قػة الخكابط  

 الروابط الييدروجيشية أضعف مؼ الروابط السذتركة :  مالحعة

 

 ركابط فانجرفالذ ك ك قػى لشجف :  -2

 رابصة فانجرفالذ

الػاحجة الستعادلة كيخبيًا مع بعزيا البعس، كتشتج مغ تجاذب  السادة جديئاتكىي قػى التأثيخات الستبادلة بيغ 
 نػى الحرات في جديء معيغ مع إلكتخكنات التكافؤ في جديء مجاكر،

سادة، فسثال نجج أف درجة غمياف الكمػر أعمى مغ تعج مغ الخكابط الزعيفة، كتدداد قػتيا بازدياد الكتمة الجديئية لم
 .الفمػرأكبخ مغ  لمكمػردرجة غمياف الفمػر ألف الكتمة الجديئية 

 الخكابط تعتسج عمى عامميغ: قػة ىحه 

كىحا ما يفدخ ازدياد  عدد االلكترونات فكمسا كان عدد االلكترونات في الجديسات أكثر كانت الرابطة أقؽى (1
 درجات غمياف اليالػجيشات كمسا ندلشا إلى أسفل في عشاصخ السجسػعة الدابعة. 

تدداد قػًة  ذكليحا نجج أف قػى فاف درفال ةالسدافة بيؼ الجديسات فكمسا زادت ىذه السدافة ضعفت الرابط( 2
بديادة الزغط ألف الجديسات تكػف متالصقة أكثخ بديادة الزغط كسا كأنيا تزعف بارتفاع درجة الحخارة ألف 

 الجديسات تبتعج أكثخ بارتفاع درجة الحخارة . 

تخبط بيغ جديسات السادة الػاحجة  ذ: كىي أف ركابط فاف درفال وعميو فإنشا يسكؼ أن نرل إلى الشتيجة التالية
 غالبًا كيكػف مغ الرعب تكّػف ىحه الخكابط بيغ مادتيغ مشفرمتيغ كمختمفتيغ. 

( فيي في شبيعتيا كالخابصة األيػنية ككالخابصة  كيخبائي) تجاذب  كيخبائيةكقػى فاف درفالذ عبارة عغ قػى 
في الجديسات الستعادلة نتيجة حخكة االلكتخكنات الييجركجيشية كلكشو تجاذب كيخبي ضعيف لمغاية التي تشذأ 

 . عكتخكدىا في جدء معيغ مغ الجد
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
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 أجب عؼ األسئمة اآلتية
: باالعتساد عمى قيع الكيخسمبية السخفقة حجد نػع الخبصة في كٍل مغ السخكبات اآلتية :ثع حجد رتبة   الدؤاؿ األكؿ

 . الخابصة
 NF3:  /:N:3 , F;4.1 ثالثي فمػريج اآلزكت –أ 

 :  /O: 3.5/O2جديء األككدجيغ –ب 
 /N2O5 :/N:3,O:3.5//خساسي أككديج اآلزكت -ج
  /O3/غاز األكزكف  -د
 / CF4 /:/C:2.5, F:4/رباعي فمػريج الكخبػف  -ق
  / CH4 /:/C:2.5 ,H:2.1/غاز اإليتاف-ك

************ 
 /و  : قارن بيؼ الروابط /  نيالدؤال الثا

  وجو السقارنة 

 طؽل الرابطة  

 الشذاط الكيسيائي  

 نؽع التداخل بيؼ السحطات الفرعية  

 صفة السركبات   

 التفاعالت السفزمة  

 نسط تيجيغ ذرة كخبػف   

 
 الدؤاؿ الثالث : أجب ع األسئمة اآلتية : 

 وكيف تتغير ضسؼ الجدول الدوري و كيف تؤثر عمى صفات العشرر ؟  ما السقرؽد بالكيرسمية ؟ 

 كيف يشذأ الترابط اآليؽني بيؼ الذرات؟ 

 أي  عشاصر الجدول الدوري تسيل أكثر لتذكيل روابط آيؽنية ؟ 

  ؟ما الفخؽ بيغ الخكابط السذتخكة القصبية ك الخابصة اآليػنية 

 الدؤاؿ الخابع : بيغ الى ماذا يذيخ كل مغ االشكاؿ اآلتية .

  



 د.غدير الحدؼ محاضرة مقدمة في الكيسياء العزؽية + الروابط       صيدلة سشة ثانية  - كيسياء عزؽية
*********************************************************************** 

 14 

  

  

 
 

 حجد نسط تيجيغ ذرات الكخبػف في السخكبات اآلتية : الدؤاؿ الخامذ 

 




