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تتكوو نذهوولرذبطةببيووذذبوو نذلةتوو نذكت إووذذالووتةكذذاإلووترذبطوولةت نذبووتلطكتة ك نذبطاكوو ك نذط ةببيووذ ذ
ذلةةذ بإلوتةذ ب كاتذ ك نذطترذبطلةةذبألخةرذبالسوتدتبتذقطويذالسوتطبتلذهولبذبطون جذاونذبلطكتة كوتت ذذرذانا

ًتذبتطةببيذذبطالتةكذذقطيذهيذبطتيذتلتةكذبن جذبلطكتة كتتذبطاك نذط ةببيذ ذ ُتسّاىذهلرذبطةببيذذذإل تك
بأل  ك ووذبذبادكووىذتخووةذتتلووكلذبطةببيووذذبطتسووتكت ذذكت إووذذتطووت مذن جذاطكتة كوويذاوونذلةةذاووتذتووت ىذبطوولةةذ
بطاتكإلوووووذذاطوووووىذلةةذذخوووووةرذتوووووت ىذبتطووووولةةذبطاسوووووتطب ذ ذ اووووونذبط ب ووووو ذذنذبطووووولةةذبطاتكإلوووووذذت وووووب ذقط وووووةةذ

تثذقوويذبطةببيووذذبطلووتةت ذ ذ ذ  ووًتذبتلطكتة كووتتذاالذذك ووتذالذتتخ ووىذك  ووًتذ وونذت ووكذبلطكتة كووتتذكاووتذ إلوو
ت ب ذبطلةةذبطاستطب ذذغك ذذبتلطكتة كتتذاالذذك وتذالذتات وكذت وكذبلطكتة كوتتذ كاوتذ إلوتثذقويذبطةببيوذذ
بطلتةت ذ( ذ بسببذلطكذتكتسبذبطلةةذبطاتكإلذذلإلكذذا إبذذ بطلةةذبطاسوتطب ذذلوإلكذذسوتطبذ ذطولطكذتوت ىذ

ذهلرذبطةببيذذذ  ًتذبتطةببيذذك فذبططيب ذب

ذ لتةذاطىذبطةببيذذبطتستكت ذذبس مذ تإهذانذبطلةةذبطاتكإلذذكإل ذبطلةةذبآلخلةب

ذ كاثتلذ  ىذتلكلذهلرذبطةببيذ:
تفت ولذثثث ويذات ولذذاو نذاوسذبألكسوإ نذط ديويذذكسو تذثثثويذات ولذذاو ن ذإل وثذ وةتبيذق وهذذ -

ذبطك تة إ نذاسذبألكسإ نذبةببيذذتستكت ذ:

ذ
بتإلووووتتذإن اووووذذاووووت ذاووووسذ -

ةتةذبة توووو نذطتلووووكلذلووووت
ذ+H3Oبط  تة ك  مذ
ذ

ذ



NH4اسذبة ت نذطتلكلذلتةتةذبألا ك  مذذNH3 كتاتذتتإلتذإن اذذبألا ك تذذ -
ذ+

ذ
ةببيووذذتسووتكت ذذ لبتذبتإووترذ بإلووت(ذذق وويذ    اةكووبذذ   بطةببيووذذبطتوويذتكلوومذبوو نذاةكووبذ -

بوون جذبلطكتة كوتتذبطاكو نذط ةببيووذذذ   قويذاةكوبذذ  هويذتكلومذ ونذالووتةكذذلةةذبآلن تذ
ذ بطتسوووووووووووووتكت ذ ذإل وووووووووووووثذتكووووووووووووو نذلةةذ

 ذ  ووووىذ   بطا إوووو تةذقوووويذبطاةكووووبذ
بسوووووتدتبتذالسوووووتطبتلذلطوووووكذبطووووون جذاووووونذ
بلطكتة كووتتذط كتاوولذاووتبةهتذبطخووتةإيذ

 يبطًتذطاتذ  ي:
ذب نذاةكبذ - ذبطتيذتكلم ذبطف سف ةذذ    بطةببيذ ذإل ثذ اكنذطلةة ذبأل كسإ ن  قيذذ  لةة

ذ ذانذذ    اةكب ذبن ج ذتلتةك ذن
ذتةبي تذ ذتستكت ذ ذةببيذ ذطتك  ن بلطكتة كتت

ذبأل ذ ذلةة ذطت  تذاس ذ ك ن ذبطتي كسإ ن
ذ ذانذبالستدتبت ذبطن ج ذلطك الستطبتل

 بلطكتة كتتذط كتالذاتبةهتذبطختةإيذيبطًتذ

 

 خواص المركبات ذات الرابطة التساندية: -1-3-1
ب نذ فتتذبطاةّكبتتذبطالتةكذذ بطاةكبتتذبأل  ك ذذتتا نذهلرذبطاةكبتتذبمّنذط تذ فتتذ سيًتذ

 طلطكذق يذ  ىذقتةذق  لذانذبطتيت ةذط إ تذق رذبطإلبذب نذبأل  كتت ذكاتذذك تذالذتتفككذقيذ
ذبطثتبتذ ذاطتبةذهلب ذ ُ دتُّ ذثتبتذ نلذاةتفسذكسب ًت  ذط ت ذبطاةكبتتذبمّن ذتتا نذهلر ذكات بطاإلتط لب

 هلرذبطةببيذذقيذاةكبذاتبذاإلترذبطيةقذبطاستختاذذط كلفذ نذ إ ت
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تتلوكلذبطةببيوذذُتساىذهلرذبطةببيوذذب ولبذبالسومذألّك وتذتكلومذ تتكو نذ ونذية وقذلةةذبط  وتة إ نبذ
بط  تة إ ك ذذكت إذذالةتبتيذلةةذبط  تة إ نذقيذإنر ذاسذلةةذلبتذك ةس ب ذذ تط ذذ إلت  ذذ  ىذن جذ

ذكسإ نذ بطكتة إ نذ بط تط إ نذا إ تةذقيذإنر ذتخةباطكتة كيذإلةذاثلذبأل

قاوونذبطاد وو مذذنذلةةذبط  ووتة إ نذ ات ووكذاطكتة كووًتذ إل ووتًبذ يبطووذذاطكتة ك ووذذ بإلووتةذ اووتبةًبذ بإلووتًب( ذ
نذ قدكووتاتذ ووةتبيذبط  ووتة إ نذاووسذلةةذلبتذك ةسوو ب ذذ تط ووذذق كووهذ ووةتبيذاوونذخووثلذهوولبذبلطكتوووة ن ذ ب 

ذذتكوونبحذبلووكلذ ب وو ذتإووترذبطوولةةذبألكثووةذك ةسوو ب ذذاخ فووذذلووإلكذذا إبووذذبلطكتووة ك نذبطالووك  نذط ةببيوو
 ب وووإلذذ  وووىذلةةذبط  وووتة إ نذتاككوووهذاووونذبالقتوووةببذاووونذلةةذك ةسووو ب ذذذخوووةرذط لوووكثذادوووًتذك  وووًتذاووونذ

ذبالةتبتيب

 هكلبذت دبذلةةذبط  تة إ نذت ةذبطإسةذط ةببيذبو نذلةتو نذك ةسو ب ت ن ذبإل وثذ وةتبيذاوسذبطولةةذ
إلط ط ووذذ  كإوولبذاطووىذبطوولةةذبطثتك ووذذبفدوولذبطك ةبووت ذبطسووتككذذ بطتإووتلبذبطك ةبووتايذبطسووتكنذبأل طووىذبةببيووذذ

electrostatic attractionsذطتلوكلذةببيوذذ ود فذذكسوب ًتذ)(5-3 k cal/mol)توت ىذبتطةببيوذذذ 
ذ ذ  ةانذط تذبكطتيذ تتةذ كتذبللتةةذاط  تبHydrogen bondبط  تة إ ك ذذ

تمخوولذبطاةكبووتتذلبتذبطةببيووذذبط  تة إ ك ووذذذلووكتاًلذاتدووتتة ذقووتذتكوو نذبطإن اووتتذ  ووىذلووكلذخوويذ
استط مذذ ذإل طذذاغ طذذذ ذلبكذذافت إلذ ذكاتذتظ ةذقيذبدضذبطاةكبتتذبطد   ذذكإلاضذبطخلذ

بذ تظ ووةذذ  ووًتذقوويذاةكووبذذ ةت ك تة ق كوو لذ(Dimer)ط تلووكلذاووتذ دووةفذبتطووت اةذ ثكووتايذبطإلووت(ذ
(O-nitrophenol)كاوووتذبووو نذلةةذبأل كسوووإ نذ لةةذبط  وووتة إنذقووويذذ طووو يذبووو نذإووونر ذ تخوووةذ ب 

ذبطإنر ذكفسه:

ذ



اثإلظوووذ:ذةغووومذبطتووومث ةذبط ب ووو ذط ةببيوووذذبط  تة إ ك وووذذقووويذخووو بهذبطاةّكبوووتت ذاالذذّنذقووو ةذهووولرذ
طةببيوذذُكثإلوظذبتطاطتةكوذذبو نذبطةببيوذذبطالوتةكذذ ببطةببيذذذقلذكث ةًبذانذقو ةذبطوة ببيذبطك ا تا وذذبطدتت وذبذ

ب(ذذّنذبطةببيذذبط  تة إ ك ذذذ دفذبكث ةذ ذكثةذيو اًلذاونذبطةببيوذذبطالوتةكذبذ4بط  تة إ ك ذذ بطإت لذ
ذ تدتاتذق ةذبطةببيذذبط  تة إ ك ذذ  ىذبطك ةس ب ذذط لةت نذبط ت نذتةبي اتذادًتب

 . مقارنة بين الرابطة الهيدروجينية والرابطة المشتركة4الجدول 
 (  )قىة الرابطة    طىل الرابطة  الرابطةوىع  خصائص الرابطة

 814 1 الرابطة المشتركة

 11 3 الرابطة الهيدروجيىية

ذ انذبألاث ذذ  ىذبطاةكبتتذبطإلت  ذذ  ىذة ببيذه تة إ ك ذذب نذإن اتت تذ

 تكووو نذإووونر ذبطاوووت ذاووونذلةةذطاوووت :ذتوووةتبيذإن اوووتتذبطاوووت ذق اوووتذب ك وووتذبوووة ببيذه تة إ ك وووذذبذب -
ذ كسوووإ نذ لةتووو نذاووونذبط  وووتة إ نبذ تتا ووونذلةةذبأل كسوووإ نذب وووغةذإلإا وووت ذ بتطتوووتطيذقووو ّنذ

 ذ كت إذذط لبذبطفوةقذقويذ2ب1 ذب كاتذبطك ةس ب ذذبط  تة إ نذهيذ3ب5ك ةس ب ت تذتك نذ تط ذذ
 ذ(  )طبذذبطك ةس ب ذذ ك نذإنر ذبطات ذقيب وًت ذتإلاولذلةةذبأل كسوإ نذق وهذلوإلكذذإنا وذذسوت

بذ كت إوذذالخوتثفذبطلوإلكذذبطا إو تةذ(  )ب كاتذتإلالذلةةذبط  تة إ نذلإلكذذإنا ذذا إبوذذ
  ووىذلةةذبأل كسووإ نذاطتةكووذذبلووإلكتيذلةتوويذبط  ووتة إ نذقوويذإن اووتتذبطاووت  ذقوو ّنذبطإن اووتتذ
تتإوووووتلبذاوووووسذبد ووووو تذ ووووونذية وووووقذاوووووتذُ سووووواىذبووووووذ بطةببيوووووذذبط  تة إ ك وووووذ  ذذرذت وووووب ذلةةذ

  وولذبوو نذلةتوو نذط اووتذك ةسوو ب ذذ تط ووذ ذقتطتووةبذبطإن اووتتذاوونذبد وو تذبط  ووتة إ نذكإسووةذ
ادووًتذقوويذلووبكذذب  ة ووذذبد ووًتذبتةإووذذ اكوونذاد ووتذ ووتُّذلةةذبط  ووتة إ نذكووةببيذ ووةبيذبطإن اووتتذ

 كاتذقيذبطلكلذبطتتطي:كب ةةذ

ذ



 ذذاوووتذيووو لذبطةببيوووذذ0.86Ao سوووت رذذO-Hكثإلوووظذاووونذبطلوووكلذذنذيووو لذبطةببيوووذذبطالوووتةكذذ
 ذ هولبذ لو ةذاطوىذذنذبطةببيوذذبطالوتةكذذ1.79Aoاطوىذذ1.69Aoقتتةب حذاتذبو نذذO…...Hذبط  تة إ ك ذ

ُ دوونرذبةتفووتجذتةإووذذغ  ووتنذبطاووت ذاطووىذذّنذبطيتقووذذبطإلةبة ووذذ اكووهذذقوو رذبكث ووةذاوونذبطةببيووذذبط  تة إ ك ذب
تة إ ك وذ ذبطثناذذطتإل  لذبطات ذانذبطإلتطوذذبطسوتا ذذاطوىذبطإلتطوذذبطغتن وذذُتسوتغلذقويذتكسو ةذبطوة ببيذبط  

 ذ ُتدوووّتذهووولرذبطتةإوووذذاةتفدوووذذإوووتًبذبتطكسوووبذذطاةكوووبذاثووولذبطاوووت ذ      قكإوووتذذّنذتةإوووذذغ  وووتنذبطاوووت ذ
غةبم/ا لذقطيبذق لبذقتةكتذهلرذبطتةإذذبتةإذذغ  وتنذاةكوبذاثولذغوتنذكبة وتذذ21كت تهذبطا ط ذذذ   

 ذقكوووووتنذاووووونذ        غةبم/اووووو ل(ذ بطووووولرذ  غ ووووويذ كوووووتذذ54 كت توووووهذبطا ط وووووذذذ   بط  وووووتة إ نذ
 ذ لطكذألنذبأل كسوإ نذ سوبقذبطكبة وتذقويذبطف و  ذذ     بطافة ضذذنذتك نذتةإذذغ  تنذبطات ذ

ذبطستتسذب

بألا ك ووت:ذتووةتبيذإن اووتتذبألا ك ووتذ -
ه تة إ ك وووووذذذق اوووووتذب ك وووووتذبوووووة ببي

 بكاتذقيذبطلكلذ
 

إلاضذق  ةذبطات :ذتوةتبيذإن اوتتذإلاوضذق و ةذ -
 ذبطات ذق اتذب ك تذبة ببيذه تة إ ك ذذ

 

بطكإلووو الت:ذتوووةتبيذإن اوووتتذبطكإلووو لذق اوووتذب ك وووتذ -
 ببة ببيذه تة إ ك ذذكاتذقيذبطلكلذ

ذ
ذ

بطف ك الت:ذتةتبيذإن اتتذبطف ك لذق اتذب ك تذبة ببيذ -
 به تة إ ك ذذكاتذقيذبطلكلذ



ذ

ط ة ببيذبط  تة إ ك ذذتمث ةًبذ ب إلًتذ  ىذبطخ بهذبطف ن تا ذذط اةكبتتذكتةإتتذبطغ  تنذذكلكةذذن
 بالك  تةذ قتب  ذذبطل بتنبذقتطاةكبتتذبطإلت  ذذ  ىذبطة ببيذبط  تة إ ك ذذتاتتنذبتةإتتذغ  تنذ تط ذذ

طكتكتتذ بل تةبتذقاثًثذبألذاطتةكذذاسذاةكبتتذذخةرذط تذكفيذبط ننذبطإن ايذ طكنذتفتطةذط لرذبطة ببيب
غ ةذقتتةةذ  ىذتلك لذة ببيذبط  تة إ ك ذذب نذإن ا تت تذقيذإل نذذنذبطكإل التذ بألا كتتذقتتةةذ  وىذ
تلووكلذة ببوويذه تة إ ك ووذذبوو نذإن اتت ووت ذطوولطكذتكوو نذتةإووتتذغ  ووتنذبطكإلوو التذ بألا كووتتذذكبووةذبكث ووةذ

ن اوويذتطة بووًتبذ ذ  ووًتذبطكإلوو التذلبتذاوونذتةإووتتذغ  ووتنذبألطكتكووتتذ بل تووةبتذ بطتوويذط ووتذكفوويذبطوو ننذبطإ
تةإتتذغ  تنذذكبةذانذتةإتتذغ  تنذبألا كتتذ لطكذألنذبألكسإ نذذكبةذبتطك ةس ب ذذانذبطكتة إ نذ
 بتطتتطيذتك نذبطة ببيذبط  تة إ كذذبطتويذتلوك  تذلةةذبألكسوإ نذذقو رذبكث وةذاونذبطوة ببيذبط  تة إ ك وذذ

ذبطتيذتلك  تذلةةذبطكتة إ نبذ

بط  تة إ ك ووووووذذت دووووووبذت ةًبذهتاووووووًتذقوووووويذبسووووووتطةبةذ بكووووووت ذذانذبطووووووة ببي
بطإن اتتذكب ةةذبطإلإمذكتطبة ت كتتذ بطإلا ضذبطك   ذذ تفسةذطكوتذبطخو بهذ
بطإل   وووذذطت وووكذبطاةكبوووتت ذقتطبة ت كوووتتذتتخووولذ وووتةذتةت بوووتتذذها وووتذبطتةت وووبذ

–تؤاكووهذبطةببيووذذبطببت ت ووذذذ بطوولرذ  (helix- )بط وو طبيذبطادووة فذبتسوومذ
C-N-ذسببهذبطة ببيذبط  تة إ ك ذذبطتيذتلك  تذلةةذبطكتة إ نبذ بطلرذ

ذ
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 تا نذكلذادتنذبمنذطهذلبكذذب  ة ذذلبتذلكلذاد نذإل ثذتتةتبذذ  كتتذبطادتنذبطا إبذذقيذ
ذاطكتة كتتذاست رذبطيتقذذبطختةإيذ ذبطلبكذ ذذات هلر

ذ ذسإلتبذ ذاك كذ ذادًت ذقتتإاس ذلّةة  ذإلةةذطكل اطكتة ك ذ
ذبطكب ذبطتإاس ذهلب ذتةبي ذبأل  كتتذبطإلةكذ ذان  ة

ذبطادتك ذذبطا إبذ



 هكلبذكإوتذذنذبطةببيوذذبطادتك وذذتكوت ذاونذسوإلتبذذاطكتة كوتتذبطتكوتقؤذبطإلوةة ذبطتويذتط ولذاونذقو رذ
بطتكوووتقةذبووو نذذ  كوووتتذبطادوووتنذبطا إبوووذذبتطلوووبكذ ذ بطتووويذاط  وووتذُ دووونرذبطت  ووو لذبطإلوووةبةرذ بطك ةبوووتايذقووويذ

ذنببطادتت

 ووؤترذ ووتتذاطكتة كووتتذبطتكووتقؤذقوويذلةةذبطادووتنذت ةًبذا اووًتذقوويذقوو ةذبطةببيووذذبطادتك ووذ ذقك اووتذبنتبتذ ووتتذ
اطكتة كتتذبطتكتقؤذقيذلةةذبطادتنذذ وبإلتذبطولةةذذكثوةذتاتسوكًت ذ بتطتوترذذ وب ذبطادوتنذذكثوةذ وثبذ ذ

  مذ بطاغكن ووو مذ كتكووتذتةإوووتتذبك ووو تةرذ تط وووذبذ  ت ووو ذلطوووكذ كووتذاطتةكوووذذبطخووو بهذبطادتك وووذذط  ووو ت
ذب3 بألطاك  م ذكاتذه ذا   ذبتطإت لذ

 عدد إلكترونات تكافؤ المعدن وتأثيره في خواص المعدن .5الجدول 
 (  )درجة االوصهار  الصالبة عدد إلكترووات المستىي األخير المعدن

 84 ليه 1 الصىديىم

 056 طري 1 المغىزيىم

 006 صلب 3 األلمىيىم

 :Intermolecular forcesالقوى ما بين الجزيئات 

هكوووتكذ وووتةذذكووو بجذاووونذبططووو رذبطتووويذتوووةبيذبووو نذإن اوووتتذبطاوووتتةذبط بإلوووتة ذهووولرذبططووو رذتكووو نذ
ذ د فذذبتطاطتةكذذاسذق ةذبطة ببيب

 :dipole-dipole interactionقوى تجاذب الجزيئات القطبية  -1

 ذ لطووكذالإلت با ووتذ  ووىذdipoleتسوواىذبطإن اووتتذبططيب ووذذبتطإن اووتتذثكتا ووذذبططيووبذ
قيووبذا إووبذ تخووةذسووتطب ذطوولطكذتتإووتلبذبطإن اووتتذبططيب ووذذق اووتذب ك ووت ذق كإوولبذبططيووبذ
بطا إبذاطىذبططيبذبطستطبذبفدلذق ةذتإتلبذبطك ةبوت ذبطسوتككذ ذهولبذبطتإوتلبذ وت ىذبو نذ

 ذقك اوووتذكتكوووتذبططيب وووذذ تط وووذذdipole-dipole interactionبطإن اووتتذثكتا وووذذبططيوووبذ
ذإتلبذذكبةببطت



ذ
نذهلبذبطك جذانذبطتإتلبذ بطتإتلبذب نذبطإن اتتذثكتا ذذبططيب( ذهو ذبطولرذ داولذ  ب 
  ىذابطت ذهلرذبطإن اتتذقيذإلتطت تذبطستا ذذذ ذبط  بذذ ذرذه ذبطسببذقويذتاتسوكذبطاوتتةذ
 بطإلفتظذ  ىذإلتطت تذبطف ن تا ذ( ذ ه ذذكبةذانذق رذبطتةببيذب نذبطإن اتتذبطثقيب وذذ قو رذ

ذةقتطي( ذ ذ  ًتذه ذذ دفذانذق ةذبطةببيذذبطلتةت ذبقتكت

قاوووثًثذبل توووةبتذلبتذتةإوووتتذغ  وووتنذذ  وووىذاووونذبألطكتكوووتتذبطاتسوووت  ذذاد وووتذبوووتط ننذ
بطإن اوويذ لطووكذبسووببذذنذبألطكتكووتتذاةكبووتتذغ ووةذقيب ووذذتإاد ووتذقوو رذقتكووتةقتطيذ  هوويذ

بتذاةكبووتتذقيب ووذذ بووتةةذ وونذقوو رذبطتووةببيذبوو نذبطإن اووتتذبطثقيب ووذ( ذقوويذإلوو نذذنذبل تووةذ
ذبdipole-dipole interaction د فذذتإاد تذق رذتإتلبذبطإن اتتذثكتا ذذبططيبذ

ذانذظتهةةذبططيب ذذقيذبطإن اتتذهيذ تلذ  ى:

انذ إو تذظووتهةةذبططيب وذذقوويذبطإن اووتتذذ ذ وتا تذ ووتطكتذ  وىذبطخوو بهذبطف ن تا ووذذ بذذ
  ذقاثًث:ببذاطخط إنر ذاثلذادةقذذتةإذذبالك  تةذ بطغ  تنذ بطل بتك ذ

تووونتبتذتةإوووتتذبطغ  وووتنذ بالك ووو تةذط إن اوووتتذبتنت وووتتذقيب ت وووت ذ لطوووكذبسوووببذبنت وووتتذ
بذdipole-dipole interactionبطتإووتلبذبووو نذذقيووتبذبطإن اوووتتذثكتا ووذذبططيوووبذ

قاووثًثذكإوووتذذنذتةإووذذغ  وووتنذبطإن اوووتتذغ ووةذبططيب وووذذاثوولذبط  وووت ةكةب كتتذبطالوووبدذذ
 بطإن اتتذبططيب ذذاثلذبطكإل التذ بطك ت كتتباكخف ذذكسب ًتذاطتةكذذبتةإذذغ  تنذ

ذ



ذكبووةذاوونذتةإووذذغ  ووتنذبطوووذترذا توولذا تووةذذethanol ذ  ووًتذتةإووذذغ  ووتنذبل تتكووتلذ
ذبC-O-Cذ  ىذانذقيب ذذبطةببيذذذC=O لطكذألنذقيب ذذبطةببيذذ

ذ
تتد وووووقذل بتك وووووذذبطاةكبوووووتتذبتةإوووووذذقيب ت وووووت ذقتطإن اوووووتتذغ وووووةذبططيب وووووذذتووووول بذقووووويذ

ططيب وووذ ذ بطإن اوووتتذبططيب وووذذتووول بذقووويذبطاووول بتتذبططيب وووذذ بطاثووولذ ووول بذبطاووول بتتذغ وووةذب
ذبتطاثل(ب

انذ إوو تذظووتهةةذبططيب ووذذقوويذبطإن اووتتذ ووؤترذاطووىذكلوو  ذقوو رذتإووتلبذاتبووتتلذبوو نذ بذب
 ذ باوووتذذك وووتذهووويذبطاسوووؤ طذذ ووونذdipole interaction-dipoleبطدووون مذثكتا وووذذبططيوووبذ

بطخ بهذبطف ن تا وذذط إن اوتتذطولطكذكوتنذاونذبأل طوىذبالهتاوتمذبإلسوتبذبطدونمذثكوتايذبططيوبذ
dipole momentط ةببيذذب نذبطلةبتذبططيب ذذبطاتةببيذبذ 

   إلسبذانذبطدثقذ:ذ  ةانذطهذبوذذdipole moment بطدنمذثكتايذبططيبذ
      

ذطاستقذذب نذاةكنرذبطلإلكت نذ ب نذبطك بت ن(ببذdق اذذبطلإلكذ ذذeإل ث:ذذ

ذبd بخت تةًبذبوذذDebye طتيذ نمذثكتايذبططيبذب بإلتةذتت ىذ

ذ نمذثكتايذبططيبذطبدضذبطإن اتت:ذب كتذبألبإلتثذذنذق م

  ي من أجل الروابط بين الذرات المتماثمةة فة ن قةيل العةزل ثنةائي القطةب لهةا يسةاو
ط يذط وتذ ونمذقيبويذذرذذك وتذإن اوتتذط سوتذذH2, O2, N2, Cl2, Br2قإن اتتذ:  الصفر

قيب ذ ذ لطكذطتاتثلذبطولةت نذقويذكولذإونر ذاونذبطإن اوتتذبطسوتبطذ ذإل وثذبطةببيوذذالوتةكذذ



غ ةذقيب ذذ ذرذتلتةكذك توتذبطولةت نذب طكتة كتت اوتذبتطتسوت ر(ذ بتطتوتطيذ كو نذبطدونمذبططيبويذ
ذادت اًتذ  ست رذبط فة(ب

 ذرتين المرتبطتين كمما كانت قيل العزل ثنةائي كمما كان الفرق بالكهرسمبية بين ال
طوهذذHFقاوثًثذإونر ذ: ت قطبية الجةزي  أكبةر والعكةس صة ي القطب كبيرًا وبالتالي كان

 ناًتذقيب وًتذكب وةًبذ لطوكذبسوببذبطفوتةقذبطكب وةذبتطك ةسو ب ذذبو نذلةتويذبطف و ةذ بط  وتة إ ن ذ
االذذd بتطةغمذانذ غةذإنر ذق  ة تذبط  وتة إ نذ  وغةذبطاسوتقةذبو نذاةبكونذبطلوإلكتتذ

ذكب ةةذ طلطكذق نذبطدنمذثكتايذبططيبذ ك نذكب ةًببذeذنذبطلإلكذذ

 د فقةةط عمةةب قطبيةةة الةةروابط ولكنهةةا تعتمةةد إن قيمةةة العةةزل ثنةةائي القطةةب   تعتمةة
: الةذرات وموقعهةا فةي الفةراا  أيضًا عمب الشةكل الةي يتخةذه الجةزي  فةي الفةراا  اتجةاه

ق نذبطدونمذثكوتايذبططيوبذط اوتذذCCl4 ةببسذك  ةذبطكةب نذذCH4قانذذإلذإن اتتذبطا تتنذ
طإوونر ذ ووؤترذقيب ووذذاالذذنذتاتثوولذة ببوويذبذC-CI سووت رذبط ووفةذبووتطةغمذاوونذذنذبطةببيووذذ

اطوووىذاطغوووت ذقيب وووذذبطةببيوووذذ ذرذذنذاإل ووو ذذقيب وووذذبطوووة ببيذتسوووت رذبط وووفة(بذذاوووتذإووونر ذ
قوو نذقيب ووذذبطةببيووذذبوو نذبطكةبوو نذ بطك وو ةذالذت تغووي ذ بوولطكذ كوو نذذCH3CIك وو ة ذا تووتنذ

بذ اونذهكوتذكإوتذذنذق اوذذبطدونمذd 1.86بطإنر ذقيب ًتذ قتذ إتذذنذ ناهذبططيبويذ سوت رذ
ذ  ىذبطلكلذبطلرذ تخلرذبطإنر ذقيذبطفةبغبذثكتايذبططيبذتدتات

 :van der waals forcesقوى فاندرفالس  -2

تتاتووووسذبطاةكبووووتتذغ ووووةذبططيب ووووذذبطوووو رذتإووووتلبذبوووو نذإن اتت ووووتذ وووود فذذإووووتًبذتإلفووووظذ
تاتسوك ت ذ  ي ووقذ  ووىذهوولرذبططوو رذبط وود فذذبطتويذتووةبيذبوو نذبطإن اووتتذغ ووةذبططيب ووذذبطوو رذ

ذبvan der waals forcesقتكتةقتطيذ



بطإن اتتذغ ةذبططيب وذذتكو نذاتكوتظةةذقويذت ن وسذبطلوإلكذذبو نذلةبت وت ذاالذذكوهذ وتمذانذ
ن ووتتةذذ ذكط ووتنذقوويذت ن ووسذبطكثتقووذذبلطكتة ك ووذذإلوو لذبطإن اووذذبلووكلذاؤقووت ذبألاووةذبطوولرذ
 ؤترذاطوىذتلوكلذقيبو نذاوؤقت نذ قيب وذذاؤقتوذ(ذ إولبتنذاط  اوتذذقيتبوًتذذخوةرذقويذإن اوتتذ

ت ثذتإتلبذ د فذب نذهلرذبألقيتبذبطاخت فذ ذ هولبذاوتذذخةرذاإت ةةذااتذ ؤترذاطىذإل
ذ دةفذبط رذقتكتةقتطيب

 دتاتذهلبذبطتمث ةذ  ىذذلكتلذبطإن اتتذ ت ن  وتذقويذبطفوةبغ ذطولطكذكإوتذبختثقوًتذقويذ
بطخووو بهذبطك ا تا وووذذ بطف ن تا وووذذط اةكبوووتتذبطاتاتث وووذذقووويذ نك وووتذبطإن اووويذ بطاخت فوووذذبتووو نجذ

 طإلتالتذبطتتط ذ:إن اتت تذقيذبطفةبغذكاتذقيذب

ذ
كثإلووووظذذنذإا ووووسذهوووولرذبطاةكبووووتتذلبتذتةإووووتتذغ  ووووتنذاكخف ووووذ ذ لطووووكذألنذقوووو رذ
بطتإوتلبذهكوتذذ وغةذبكث وةذااوتذهو ذقوويذبطإن اوتتذبططيب وذبذ ذ  وًتذكثإلوظذذكوهذك اووتذبنتبتذ
بطتفووةغذقوويذبطس سوو ذذك اووتذبقتووةبذبطإوونر ذاوونذبطلووكلذبطكووة ر ذذرذكتكووتذاسووتإلذذسوويإلهذ

بووو نذبطغاتاوووتتذبلطكتة ك وووذذط إن اوووتت ذ هووولبذ دكووويذبكخفوووتضذذذ ووغةذ قووولذبطفدووولذبطاتبوووتتل
ذق رذقتكتةقتطي ذ بتطتتطيذبكخفتضذقيذتةإتتذبطغ  تنب

بطويذبللوتةةذاطوىذذنذقو رذقتكوتةقتطيذتت بإوتذقويذإا وسذبطإن اوتتذباوتذق  وتذبطإن اوتتذ
 dipole-dipoleبططيب ووذذاالذذك ووتذقوو رذا ا ووذذبتطاطتةكووذذاووسذقوو رذبطدوونمذثكووتايذبططيووبذ

interactionsذب

 



 :Properties of chemical bondsواص الروابط الكيميائية خ
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انذي لذبطةببيذذهيذبطاستقذذبطتيذتف لذب نذك بتيذلةتيذاتإلتت نذقيذبطإلتطذذبطثتبتوذذط إونر  ذ
  ونتبتذيوو لذبطةببيووذذبتنت وتتذبطدووتتذبطوولةرذإل ووثذ ونتبتذك ووفذقيووةذبطوولةةبذتسوت تذادةقووذذيوو لذبطةببيووذذ

ذيو لذبطةببيوذذاوةتبيذبطو ةذبطةببيوذذ(Configuration)ق ومذكولذاونذتلوك لذبطإونر ذذ  ى ذ ثبتتوه ذألنا
ذق ةذبطةببيذذبتنت تتذي لذبطةببيذ  ذ هكتكذاإا  ذذانذبطد بالذتؤثةذقيذ ذبططت تةذذّكه:ذ تطلُّ إل ثذتكهُّ

 بلووكلذ ووتمذقوو ّنذذيوو لذبطةببيووذذقوويذبطإوونر ذبطوولرذةببيتووهذالووتةكذ ذذإلووتهتذإلإوومذبطوولةت نذقوويذبطةببيووذب
ذبطلةبتذبطكب ةةذُتكّ نذة ببيذي   ذب

بذاثإلظووذذتوومث ةذبطإلإوومذبطوولةرذقوويذيوو لذبطووة ببيذقوويذإن اووتتذبط ووتط إ نذثكتا ووذذ2 اكوونذاوونذبطإووت لذ
ذبطلةة:

 
 . طول الروابط في الهالوجينات1الجدول 

 طول الرابطة نوع الرابطة
          
         11 
          1 
          

ذ

 :Order Bondرتبة الرابطة  -2

 توومثةذيوو لذبطةببيووذذبوو نذبطوولةت نذبطاتطووتةبت نذبووتطإلإمذبلووكلذكب ووةذبةتبووذذبطةببيووذبذ ُ ط ووتذبةتبووذذ
ذ ووغةذق اووذذةتبووذذبطتفت وولذ  ووىذيوو لذ بطةببيووذذ ووتتذبألن بجذبلطكتة ك ووذذبطالووتةكذذبوو نذبطوولةت نبذ  ووتلُّ

 هولرذذ(Double Bond)ذيو لذاونذبطوة ببيذبطانت إوذذذ(Single Bond)بطةببيذ ذقتطةببيوذذبألإلتت وذذ
ذب(Triple Bond)ذي لذانذبطةببيذذبطثثث ذذ



قيذإل نذذّنذذ       تست رذذ    قيذإنر ذذ   اثتل:ذكإتذذنذي لذبطةببيذذبطافةتةذ
 كوو نذذ     ذ قوويذإوونر ذ        سووت رذذ    قوويذإوونر ذذ   يوو لذبطةببيووذذبطا ووت فذذ

ذب       است  ًتذطوذذ   طةببيذذبطثثث ذذي لذب
 . متوسط طول الرابطة لبعض الروابط األ ادية والثنائية والثالثية الشائعة2الجدول 

   طول الرابطة  الرابطة الثنائية والثالثية   طول الرابطة  الرابطة المفردة

                  

                  

                  

                  

                  

      1           

                  

                  

                  

                  

 

 زاوية الرابطة: -3

تدةفذنب  وذذبطوةبيذذك وتذات سويذبطنب  وذذبطاتكّ كوذذبو نذبطخيو نذبطو ها  نذبط ول نذ ةبيوتنذبطولةةذبطاةكن وذذ
بتطوولةت نذبألخووة  نذ  ووىذذّرذاوونذبطإووتكب ن ذقاووثًثذقوويذإوونر ذبطاووت ذنب  ووذذبطووةبيذهوويذبطنب  ووذذبطاتك كووذذ

ت ذبوتطط لذ ذ  اكونذ  وفذبطلوكلذبطفةبغويذطإونر ذبطاو(     )بتطخي يذبطتويذتاثولذبطوة ببيذ
بذ(    1  ) سووت رذذ(   ) يوو لذبطةببيووذذذ(104.5o)هوويذذ(     )اّنذنب  ووذذبطووةبيذ

 ب(Bent)    فذبمكهذإنر ذاتدةجذ



تسوووت رذذ(     )بطووولرذق وووهذنب  وووذذبطوووةبيذذ(   )ذّاوووتذإووونر ذثكوووتايذذ كسووو تذبطكةبووو نذ
بتذ كو نذاسوت  ًتذ ذ بط بقسذذّنذبطإنر ذبطاكو نذاونذثوثثذلةذ(Linear)ق   فذبمكهذخّييذذ(    )
(Planar)دكيذهلبذذّنذاةبكنذبطلةبتذبطثثثذتطسذقيذبطاست رذذ  (Plane)كفسهبذذّاتذبطإن اوتتذبطتويذذ

غ ووةذبطاةتبيووذذذ(Orientation)تتكوو نذاوونذذكثووةذاوونذثووثثذلةبتذقغتطبووًتذاووتذ  وونمذاطووىذت إ ووهذبطوولةبتذ
ذببدضب

تكو نذذذsp3بوتي(ذلبتذكاويذت إو نذ قتذ إتذذنذبطنب  ذذ كتذلةةذبطكةبو نذبطالوبدذذ ةبت  وذذبالةت
نذبطنب  ووذذ كووتذلةةذبطكةبوو نذذ109.28oت اووًتذ   اكوونذ  ووفذبطلووكلذبطفةبغوويذبةبووت يذ إوو رذاكووتظم ذ ب 

نذبطنب  ذذ كتذلةةذبطكةب نذغ ةذذ120oتك نذتطة بًتذذsp2غ ةذبطالبدذذبطثكتا ذذإل ثذكايذبطت إ نذ  ذ ب 
 ذ اوونذهكووتذكسووتكت ذذكووهذ180o بووذذاوونذبطنب  ووذذتكوو نذت اووًتذقةذذspبطالووبدذذبطثثث ووذذإل ووثذكاوويذبطت إوو نذ

ذك اتذكتكتذنب  ذذبطةببيذذذكبةذكتكتذق ةذبطةببيذذذكبةذ  ثقذذيةت ذ(ب

ذ ق اتذ  يذق اذذبطن ب تذاتذب نذبدضذبطة ببيذقيذإن اتتذاخت فذ:

ذ

 

 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



 :Bond energyطاقة الرابطة  -4

تلووكلذةببيووذذبوو نذلةتوو ن ذذ ذهوويذكا ووذذتدووةفذيتقووذذبطةببيووذذبمك ووتذكا ووذذبطإلووةبةةذبطاتإلووةةةذ كووتذ
بطإلةبةةذبطثناذذانذذإلذتإليمذبطةببيذذب نذلةت ن ذ ك اتذكتكتذيتقذذبطةببيذذذكبةذك اتذكتكوتذبطةببيوذذ

ذذكثةذثبتتًتذ ذق ر(ب

نذيتقذذتلكلذبطةببيذذ ذdissociation energyتست رذيتقذذبطتفكوكذذformation energy ب 
ذط لرذبطةببيذب

بطك ا تا وووذذة ببووويذطتتلوووكلذة ببووويذإت وووتة ذ طكووويذتوووتإليمذبطوووة ببيذ إوووبذذتوووتإليمذقووويذبطتفوووت ثت
ذ ةفذيتقذذ ذ  ًتذهكتكذيتقذذاتإلةةةذ كتذتلكلذةببيذذإت تةب

ذبK cal/mol بطإت لذبطتتطيذ ب نذق مذيتقتتذبطةببيذذطبدضذبطإن اتتذثكتا ذذبطلةةذاطتةذبوذ
Bond bond energy (K cal/mol)    الرابطة    طاقة الرابطة 

H-H 104 

CI-CI 59 

:N N: 226 

:Ö=Ö: 119 

H-F 135 

H-CI 103 

H-Br 78.4 

C-F 116 

C-Br 65 

كثإلظذانذبطإت لذبطستبقذذنذبطولةبتذبطإلت  وذذ  وىذذن بإوًتذاطكتة ك وذذإلوةةذ غ وةذةببيوذ(ذتلوكلذ
بو نذذة ببيذلبتذيتقذذاكخف ذذ ة ببيذ د فذ(ذبلكلذ ب  ذكت إذذاطىذبطتتبقسذبطك ةبتايذبطستكنذات

ذهلرذبألن بجذبلطكتة ك ذب

 تكوو نذقوو ةذبطةببيووذذذ وودفذك اووتذبتإ كووتذاوونذذ  ووىذبطإووت لذبطووت ةرذاطووىذذسووف هذ لطووكذبسووببذبكخفووتضذ
بطك ةس ب ذذ  لطكذبسببذبنت تتذإلإمذبطلةةذ بتطتتطيذبكخفتضذق ةذإولبذبطكو بةذطكطكتة كوتتذبطسويإل ذ(بذ



 k 65تسوت رذذC-Brنذقو ةذبطةببيوذذقويذإلو نذذذkcal/mol 116تسوت رذذC-Fقاوثًثذقو ةذبطةببيوذذ
cal/molذب

ثمذذSP ذ  ًتذانذيتقذذبطةببيذذ ق ةذبطةببيذ(ذتك نذذكبةذك اتذكتكتذبطاتبةتذبط إ كذذانذبطك جذ
Sp2ثمذذsp3:ذ ذذرذإلسبذبطتةت بذبطإلتطي

Sp < Sp2ذ < Sp3 

طووة ببيذذرذبادكووىذذ  وو ذبطووة ببيذبطثثث ووذذلبتذيتقووذذذكبووةذاوونذبطثكتا ووذذقتألإلتت ووذ ذ لطووكذألنذب
بطثثث وذذتكو نذهويذبألق وة ذ كاوتذلكةكوتذسوتبطًتذك اوتذبنتبتذيو لذبطةببيوذذبكخف وتذيتقوذذبطةببيوذذ قو ةذ

ذبطةببيذ(ب

 بطإت لذبطتتطيذ    ذ ثقذذق ةذبطةببيذذبي لذبطةببيذذ  ثقذذ كس ذ(ذ نب  ذذبطةببيذذ  ثقذذ
ذS وىذكسوبذذذكبوةذاونذبطاوتبةبتذيةت ذ(ذ كو جذت إو نذبطإن اوذذ ك اوتذكتكوتذبطاوتبةبتذبط إ كوذذتإلتو رذ 

ذكتكتذبطةببيذذذق ر(ب

ذ
  


