
 

 

 

 

 

 

 

 الروابط الكيميائية
Chemical Bonds 

 

 

 



 



 



 G.Nتقوم الذرات بتشكيل روابط فيما بينها عن طريق إلكترونات الطبقة السططيية  وذلطح يسطب مبط أ 
Lewis  والطططذن يطططنأ عمطططر أن كالطططذرات تكطططون أك طططر  باتطططال عنططط ما تكطططون طبقتهطططا السططططيية ال ار يطططة مكتممطططة

إلكترونيططالك  لططذلح تقططوم الططذرات بكسططب إلكترونططات مططن ذرات أ ططرت أو بمشططاركة إلكتروناتهططا مطط  ذرات أ ططرت أو 
نططل لمطبقططة السطططيية أن بمطن  إلكتروناتهططا إلططر ذرات أ ططرت وذلطح بهطط ل الولططول إلططر يالطة ا كتمططال ا لكترو 

ليلططب  تشططكيمها ا لكترونططل مشططابهال لمتشططكيل ا لكترونططل ل ططرب يططاز نبيططل لهططا فططل ال طط   الططذرن  إذ أن  أك ططر 
  (  )والنيطططون  (  )والر ططون  (  )ذرات ال نالططر اسططتقرارال رطططل ذرات اللططازات النبيمطططة  م ططل: الهيميطططوم 

فهططل تتميططز بططتنى مسططتوت الطا ططة ال يططر فيهططا مكتمططل با لكترونططات  لططذلح ن طط  أنى  زي اتهططا أيا يططة الططذرة  و  
 ت  ل فل أن  تفاعل فل الظرول ال ا ية م  نفسها أو م  ب ضها ب ضال أو م  ييررا من ال نالر  

 أنواع الروابط الكيميائية: -1

وطريقططة تكوينهططا  يسططب طبي ططة المططوا  المتفاعمططة ونططوع التفاعططل  ت تمططل الططروابط الكيميا يططة فططل طبي تهططا
 الكيميا ل 

  Ionic Bondingالرابطة اليونية   1

  Covalent Bondingالرابطة المشتركة )أو التشاركية أو التسارمية(   2

  Coordinate Bondsالرابطة التسان ية   3

  Hydrogen Bondالرابطة الهي رو ينية   4

  Metallic Bondالرابطة الم  نية   5

 

 

 

 



 :Ionic Bondingالرابطة األيونية  1-1

تتكططون رططذر الرابطططة عنطط  اتيططا  أك ططر ال نالططر كهرسططمبية )كططالفمور( مطط  أ مهططا لهططا )كالبوتاسططيوم(  فهططذر 
 الرابطة تتكون يالبال بين عنلر م  نل وآ ر   م  نل 

ل نلطر مطا بقط رة النطواة عمطر  طذب ا لكترونطات الطبقطة ال ار يطة بات ارهطا  وتت مطق  وت رل الكهرسمبية
الكهرسطططمبية بي طططم الطططذرة أن ب ططط   الطبقطططات المييططططة بطططالنواة  فكممطططا از ا  ي طططم الطططذرة از ا ت عططط   الطبقطططات 

كترونيطة ال ا ميطة المييطة بطالنواة وبالتطالل فطإن إلكترونطات الطبقطة السططيية تلط و مي وبطة عنهطا بالطبقطات ا ل
وبالتطالل تتنطا أ الكهرسطمبية  وتطز ا  الكهرسطمبية عنط  ا نتقطال مطن السطفل إلطر العمطر فطل ال مطو  الوايط  مططن 
ال  ول ال ورن وذلح لن ي م الطذرة يتنطا أ وبالتطالل يطز ا   طذب ا لكترونطات ال ار يطة نيطو النطواة وال كطس 

ال مططن اليسططار إلططر اليمططين فططل الطط ور الوايطط  مططن ال طط ول الطط ورن لططيي   وأيضططال وتزايطط  الكهرسططمبية عنطط  ا نتقطط
وذلح لن ي م الذرة يتنطا أ وبالتطالل يطز ا   طذب ا لكترونطات ال ار يطة نيطو النطواة وال كطس لطيي   ويبطين 

  يم كهرسمبية ال نالر ا نتقالية يسب مو  ها فل ال  ول ال ورن   1ال  ول 

 ة لعناصر الجدول الدوري حسب مقياس باولنج. يوضح السالبية الكهربائي1الشكل 



الولر لليرة مما يسُهل فق  إلكترونات مستوت طا تهطا  وطا ة تتينهاتتميز ذرات الم ا ن بكبر ي مها 
ططططا ذرات  (     )ال يططططر  لتتيططططول إلططططر أيططططون مو ططططب )يشططططب  فططططل تشططططكيم  أ ططططرب يططططاز نبيططططل لهططططا(  أم 

ها ا لكترونية كبيرة  فيسهل عميها اكتساب تمح ا لكترونطات الالم ا ن فتتميز بللر ي مها  ييث تكون إلفت
التططل تفقطط را الم ططا ن  وتتيططول إلططر أيططون سططالب )يشططب  فططل تشططكيم  أ ططرب يططاز نبيططل لهططا(   ططم ييطط ث ت ططاذب 

بين اليون المو ب واليون السالب  مكونال رابطة ُتسم ر كالرابطة اليونيطةك  عممطال  (electrostatic)كهراك ن 
   كمما زا  الفرق فل الكهرسمبية بين ال نالر المرتبطة  زا ت ال الة اليونية  أن  

( فطططإن  7 1) أو مسطططاوياو ططط   بطططت بالت ربطططة ال مميطططة أنططط  عنططط ما يكطططون الفطططرق فطططل الكهرسطططمبية أكبطططر مطططن 
فت تبطر  7 1 مطن أ طل الكهرسمبية وعن ما يكون الفرق فل الذرات أيونية  نوع الرابطة بين المركب الناتج تكون 

ت تبطر الرابططة تسطارمية ييطر  طبيطة  وعنط ما يكطون  4 4رابطة تسارمية  طبية   وعن ما يكون الفرق أ طل مطن 
    .O2  F2  Cl2نقية   كما فل ال زي ات م ل  رابطة تسارميةالفرق مساويا لملفر فإن الرابطة تكون 

  بينما أ ل ال نالر سالبية 98 3رو أعمر ال نالر فل السالبية الكهربية ييث تبمغ  الفمور عنلر ي  
  وال نالر البا ية تتراوح  يمها بين راتين  7 4كهربية رو الفرنسيوم  ن الفرنسيوم مش  ول   يمة تبمغ 

 .2 2أو  1 2ل   يمة سالبية كهربية تساوت  الهي رو ينالقيمتين  ويكون 

ن الرابطة اليونية فل مرك ب ما سن رس ع ة أم مة :   ولفهم كيفية تكو 

 :  LiF( فموريد الميثيوم 1مثال )

 والتشكيل ا لكترونل لكل منهما رو:  والفمور م ال يتكون رذا المركب من ذرات المي يوم 
3Li 1s 2 2s1 

9F 1s22s2, 2p5 

وُياليطظ مططن التشططكيل ا لكترونططل ل نلططر المي يططوم  ابميتطط  لفقطط  إلكتططرون لمولططول لوضطط  ا سططتقرار ورططو 
 :(He)التشكيل ا لكترونل ل نلر الهيميوم النبيل 

          

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86


الططذن لطط   (  )ورطذا ا لكتططرون الطذن فق تطط  ذرة المي يطوم تكسططب  ذرة الفمطور ويتكططون أيطون الفمططور السطالب 
 :(Ne)التشكيل ا لكترونل المميز ل نلر النيون النبيل 

       
 ب   رذا يي ث ت اذب كهراك ن بين اليونين المو ب والسالب ليكونا المرك ب اليونل:

         
وليسطططاب الفطططرق فطططل الكهرسطططمبية بطططين ال نلطططرين ن ططط  مطططن ال ططط ول الططط ورن أن كهرسطططمبية ذرات المي يطططوم  

 : 3.98 بينما كهرسمبية ذرات الفمور 0.98

 الرابطة أيونية               7 1 > 3=  98 98-4 3

فايسطططب الفطططرق فطططل السطططالبية      و      إذا عممطططت أن السطططالبية الكهربا يطططة لكطططل مطططن  ( :2مثاااال )
 وي   نوع الرابطة  ولماذا   و   الكهربا ية بين 

 كهرسمبية الوكس ين  –   الفرق فل السالبية الكهربا ية = كهرسمبية الكالسيوم 

                                 
  7 1الكهربا ية بينهما أكبر من  ولماذا؟ أيونية  لن الفرق فل السالبية  و   ما نوع الرابطة بين 

 NaClنتري  الملنزيوم   وكموري  اللو يوم  Mg3N2( : فسر تشكل الرابطة اليونية لكل من 3م ال )
 فرق الكهرسمبية   -2التوزع ا لكترونل   -1  شاريال بطريقتين  

 :Properties of Ionic compoundsخواص المركبات األيونية  -1-1-1

المرك بطططات اليونيطططة عبطططارة عطططن بمطططورات لطططمبة مكونطططة مطططن ت مططط  مطططن الكاتيونطططات  يائياااة:الخاااواص ال يز 
 والنيونات  ترتبط فيما بينها بقوت  ذب كهراك ن فل شبكة بمورية لها شكل مي   

  ر ة ا نلهار واللميان :  ر طات انلطهاررا ويميانهطا مرتف طة نسطبيال  وتيتطاج إلطر طا طة كبيطرة 
 ية  لتيطيم شبكتها البمور 

  التوليل الكهربا ل: مياليل المركبات اليونية تتميز بتوليمها لمتيار الكهربا ل 



   ا نيططالل فططل الميططالت القطبيططة: تتفكططح الشططبكة البموريططة لممركبططات اليونيططة عنطط ما تنيططل فططل
الميالت القطبية كالماء م الل  ورناح مركبات أيونية   تنيل فل المطاء ولكنهطا يمكطن أن تنيطل 

   ابت عزل أكبر من  ابت عزل الماءسوا ل أ رت  لها فل 
  تظهطططر فيهطططا ظطططاررة التماكطططب  Isomerism ُت طططر ل ظطططاررة التماكطططب بتنهطططا: كو طططو  المطططا ة :

 ها فل أك ر من شكل )ليلة بنيوية( ال ضوية التل لها الليلة الم ممة )التركيبية( نفس
  

 :Covalent Bondingالرابطة المشتركة أو )التشاركية( أو)التساهمية(    -1-2

تتكون الرابطة المشتركة بين عنلرين   م  نيين  فهل تنشت وتتكون بين ذرات ال نالر المتشطابهة أو 
ن رل فإن  المتقاربة فل الكهرسمبية  وتتكون الرابطة المشتركة نتي ة مشاركة الذرات بإلكترونات التكافؤ  وكما

طا ة تتين الالم ا ن مرتف ة  ولذلح يل ب   ال فق انها لإللكترونطات فطل التفطاعالت الكيميا يطة  ولكطن يمكنهطا 
المشططاركة با لكترونططات سطط يال لمولططول إلططر التشططكيل ا لكترونططل لملططاز النبيططل القريططب والولططول إلططر ا سططتقرار 

 وال بات 

ن الرابطة المشتركة فل  مط الل بتنهطا نشطتت عطن مشطاركة كطل  (  ) طزنء الهيط رو ين يمكن تلور تكو 
تطل الهيط رو ين بطا لكترون الوييط  المو طو  فطل المط ار  لكطل منهطا  وييلطل الت طاذب بطين رططذين  (  )مطن ذر 

ا لكتططرونين ونططواتل الططذرتين المتططين تيويططان الشططينة المو بططة )البروتططون(  ويسططتمر رططذا الت ططاذب بططين الشططينات 
ذرتين ل رب مسافة ممكنة بين نواتل الذرتين بييطث يت طذر ب ط را أن تقطل  المسطافة بطين النطواتين الم تمفة فل ال

  ( 3بف ل  وت التنافر بين الشينات المتما مة فل الذرتين )الشكل 

1H 1S1 

1H 1S1 

 

 

 . رابطة مشتركة بين ذرتي هيدروجين3الشكل 



 

وتولل الرابطة بتنها مشتركة نقية إذا كانت الذرتان مرتبطتان متساويتين تمامال فل الكهرسمبية  كالرابطة بين 
  ذرتل الفمور فل  زنء الفمور  أو الرابطة بين ذرتل الهي رو ين فل  زنء الهي رو ين

 

 القطبية في المرّكبات المشتركة: -1-2-1

  )أو المركططب  (     )إذا كانططت الططذرتان المكونتططان لمرابطططة مططن نططوع وايطط  كمططا فططل المركططب 

 يكون متساويال  –وكما بي نا فل العمر  –  فإن  تت ير كل من الذرتين فل ا لكترونين المكونين لمرابطة ( 

ن ال طزنء مطن ذرتطين م تمفتطين بييطث تكطون أيط رما ذات كهرسطمبية أع مطر مطن ال طرت فطإن  أما إذا تكطو 
 زوج ا لكترونات المكونين لمرابطة ين ذبان ناييتها أك ر 

ونستطي  القول أن  الكهرسمبية لمذرتين فل  زنء مشترح تضفل عمر الرابطة المشتركة نسبة م ينة من 
يططة لممركططب اللططفات اليونيططة  وكممططا از ا  الفططرق فططل الكهرسططمبية بططين الططذرتين  از ا ت تب ططال لططذلح اللططفة اليون

ن   المتكو 

  ن   أن زوج ا لكترونات المكون لمرابططة يقتطرب أك طر (  )م ال ذلح فل مركب فموري  الهي رو ين 
إلطططر ذرة الفمطططور  لن  كهرسطططمبيتها أكبطططر منهطططا فطططل يالطططة الهيططط رو ين  وينشطططت عطططن ذلطططح أن يكتسطططب أيططط  طرفطططل 

و بطططة مسطططاوية لتمطططح السطططالبة  وبطططذلح شطططينة م ( )شطططينة سطططالبة  وتظهطططر عنططط  الططططرل ا  طططر  ( )ال طططزنء 
يلب  ال زنء  طبيال إلر ي  ما  ويكون ل  عزم م ين  إ  أن  للير إذا ما  ورن ب زوم المرك بطات اليونيطة  

 ومن الطبي ل أن  رذا ال زم يز ا  كمما كان ا  تالل فل الكهرسمبية لمذرتين المكونتين لم زنء أكبر 

 مكننا التمييز بين نوعين من الروابط المشتركة:وبناءل عمر كهرسمبية ال نالر ي

  رابطططة مشططتركة ييططر  طبيططةNonpolar covalent bond رططذر الرابطططة تتشططكل بططين الططذرات :
م طل  Electronegativity   إلط  أو القريبطة  ط ال فطل كهرسطمبيتها F2, N2, H2, CI2المتم مطة م طل 

C-H سططاوية بشططكل نسططبل بالكهرسططمبية وبالتططالل ييطث تكططون الططذرتين المططرتبطتين برابطططة مشططتركة مت
 فإن الزوج ا لكترونل الرابط   ينزاح بات ار ذرة عمر يساب ال رت 



  رابطططة مشططتركة  طبيططة :polar covalent bond رططذر الرابطططة تتشططكل بططين الططذرات الم تمفططة
رونطل الطرابط    إل   المر الذن يؤ ن إلر انزياح الطزوج ا لكتHCI, NH3, H2Oبالكهرسمبية م ل 

 بات ار الذرة الك ر كهرسمبية عمر يساب الذرة ال رت ال ل سمبية 

 خواص المركبات المشتركة: -1-2-2

عبطططارة عطططن يطططازات أو مطططوا  سطططا مة لهطططا  ر طططات يميطططان من فضطططة  أو لطططمبة لهطططا  الخاااواص ال يزيائياااة :
  ر ات انلهار من فضة 

  المشتركة ض يفة فهل تنشت عن مشطاركة با لكترونطات  ر ات ا نلهار واللميان: ُت  ُّ الرابطة
ولططيس عططن انتقططال يقيقططل لإللكترونططات  ولططذلح ن طط  أن المركبططات ذات الرابطططة المشططتركة تتميططز 
ب ر ات انلهار ويميان من فضة  ولذلح فإن أيمب الموا  المشتركة تكون مو و ة فطل اليالطة 

 اللازية أو السا مة 
  تكططون المركبططات المشططتركة مططن أيونططات  فهططل   تتفكططح فططل مياليمهططا التولططيل الكهربططا ل:   ت

 إلر أيونات  لذلح فهل   تولل التيار الكهربا ل 
  ا نيالل فل الميالت القطبية: نظرال لن المركبات المشتركة مركبات ييطر  طبيطة  فإنهطا عطا ة

مركبطات ييطر القطبيطة تكون ض يفة ا نيالل فل الميالت القطبية كالمطاء  ولكنهطا تنيطل فطل ال
 كالبنزن وا يتر 

ططا انيططالل كموريطط  الهيطط رو ين والنشططا ر فططل المططاء فير طط  إلططر تفاعططل كيميططا ل بططين المططاء ورططذر المططوا    أم 
 كما يتض  من الم ا لتين التاليتين:

           
      

           
      

  ظاررة التماكبIsomerism:  فإن  ظاررة التماكب رل و و  المطا ة ال ضطوية التطل  كما عرفنا سابقال
لها الليلة الم ممة نفسها فل أك ر من شكل  وتتض  رذر الظاررة فل المركبطات التطل لهطا اللطيلة 
الكيميا ية نفسها  ولكنها ت تمل فل ال واأ الفيزيا ية والكيميا ية نتي ة و و رطا فطل أشطكال م تمفطة 

 أو تشكيل فرايل م تمل 



فهططل  طط  تو طط  فططل  (     )تتضطط  ظططاررة التشططاب  فططل المركبططات التططل لهططا اللططيلة الم ممططة  فمطط الل 
 إي ت اللورتين )الشكمين( التاليين:

 
 :(     )كما تتض  فل المركبات التل لها الليلة الم ممة 

 
 طرق تحديد نوع الرابطة:

 يساب الفرق بالكهرسمبية  -
 تي ي  مو   ال نلر فل ال  ول  -
إذا كانططت ال نالططر ب يطط ة عططن ب ضططها يكططون الفططرق فططل الكهرسططمبية كبيططرال نسططبيال وتكططون الرابطططة  -

 أيونية 

 إذا كانت ال نالر  ريبة من ب ضها يكون الفرق فل الكهرسمبية لليرال وتكون الرابطة تسارمية  -     

 



 . تحديد نوع الرابطة 3الجدول 
Nonpolar covalent bond 

تكون الرابطة مشتركة)تشاركية أو تساهمية ( غير قطبية    
0.93-0 

polar covalent bond 

تكون الرابطة مشتركة)تشاركية أو تساهمية ( قطبية    
1.63-0 4.  

Ionic bond 

 تكون الرابطة شاردية 
1.7≥ 

 أمثمة: 

  4ذرتل الكربون = رابطة مشتركة يير  طبية لن الفرق بين كهرسمبية C-Cالرابطة  -

والهيطط رو ين  55 2رابطططة مشططتركة ييططر  طبيططة لن الفططرق بططين كهرسططمبية الكربططون  C-Hالرابطططة  -
2 24  =4 35  

والهيطططط رو ين  44 3رابطططططة مشططططتركة  طبيططططة لن الفططططرق بططططين كهرسططططمبية النتططططرو ين N-Hالرابطططططة  -
2 24=4 84  

والهيططط رو ين  44 3كهرسطططمبية الوكسططط ين رابططططة مشطططترطة  طبيطططة لن الفطططرق بطططين  O-Hالرابططططة  -
2 24 =1 24  

  23 2=  16 3والكمور 93 4رابطة شار ية لن الفرق بين كهرسمبية اللو يوم  NaCIالرابطة  -

  16 3=  98 3والفمور  82 4رابطة شار ية لن الفرق بين كهرسمبية البوتاسيوم  KFالرابطة  -

 

 

 

 


