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الكيـمياء املادة 
الجزء الثاني-الرابطة التساهمية الدرسعنوان

211كيم رمــــز املقـــــرر 

الرابعة رقم الوحدة

األّول  الفصل الدراس ي

الثانوي الثاني الدراس ياملستوى 



أهداف الدرس

211كيم –الجزء الثاني                 -التساهمية الرابطة 

.املقارنة بين الرابطة سيجما والرابطة باي. 2

.الربط بين قوة الرابطة التساهمية و طولها وطاقة تفككها. 3

.  املتعددةطريقة تكوين الرابطة التساهميةوصف . 1



ابط التساهمية املتعددة  الرو
نائية(أ) ابط الثُّ :الرو

د تكوين جزيء تتكّون عندما تشترك ذرتين بزوجين من اإللكترونات فيما بينهما كما يحدث عن
إلى التوزيع األكسجين، حيث لكل ذرة ستة إلكترونات تكافؤ، وتحتاج إلى إلكترونين ِلتصل

.  اإللكتروني الخاص بالغازات النبيلة

+ O
ذرة أكسجين ذرة أكسجين

O O

O
جزئ األكسجين

أزواج مترابطة

أزواج غير مترابطة
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الثية(ب) ابط الثُّ :الرو

عند تكوين تتكّون عندما تشترك ذرتان بثالثة أزواج من اإللكترونات فيما بينهما كما يحدث
بثالثة جزيء النيتروجين، حيث لكّل ذرة خمسة إلكترونات تكافؤ، لذلك تشترك كّل ذرة

الثية مع ذرة نيتروجين أخرى 
ُ
.إلكترونات لُتكّون رابطًة تساهمية ث

+ N
ذرة نيتروجين ذرة نيتروجين

N

جزئ النيتروجين

أزواج مترابطة

أزواج غير مترابطة

N

N

ابط التساهمية املتعددة :ثانيا الرو
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ابط  ينمركب اإليث": باي"مثال لتكوين رو

طة باي الذي تالحظه في الشكل يمثل الراب( الشكل الدائري )
. وينتج عن ذلك سحابة إلكترونية

يجما أحدهما س. هناك رابطة ثنائية بين ذرتين من الكربون 
:كما يظهر في الشكل املقابل. واألخرى باي

ابط باي في مركب :   مالحظة ابط سيجما والرو عدد الرو
ابطة واحدة باي5: اإليثين ابط سيجما ور .رو
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ابط التساهمية قّوة الرو

.  ةتعتمد قّوة الرابطة التساهمية على طول الرابط-1

د طول الرابطة بحجم الذرتين املترابطتين، وعدد أزواج ا-3 إللكترونات ُيحدَّ
.  املشتركة

.املسافة بين األنوية عند أكبر قوة تجاذب: تعريف طول الرابطة-2

قصرتة عدد اإللكترونات املشتركزاد ، وكلماأقوى طول الرابطة كانت قصر كلما -4
.الرابطة
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طاقة تفكك الرابطة طول الرابطة  الرابطةنوع الجزيء

F2

O2

N2

.N2و O2و F2يوضح الجدول اآلتي قائمة بطول الرابطة وقّوتها لجزيئات : أمثلة

تساهمية أحادية

تساهمية ثنائية

تساهمية ثالثية

1.43×10-10 m

1.21×10-10 m

1. 10×10-10 m945kj/mol

498kj/mol

159kj/mol

أقصر طوال من الرابطة الثالثيةالرابطة : الحظ أقصر    ، والثنائية أقالثنائيةأقوى و وى و
.األحاديةطوال من 
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يحدث عندما : التفاعل املاص للحرارة
ابط تُكون الطاقة املطلوبة لتفكيك ال رو
ن مقدار املوجودة في املواد املتفاعلة أكبر م

ابط  الطاقة الناتجة عن تكّون الرو
.الجديدة في املواد الناتجة

ا يحدث عندم: التفاعل الطارد للحرارة
تُكون الطاقة الناتجة عن تكّون 

ابط الجديدة في املواد الناتجة أ كبر الرو
من مقدار الطاقة املطلوبة لتفكيك
ابط املوجودة في املواد املتفاع .لةالرو

طاقة الرابطة ونوع التفاعالت
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.طة بايفى حالة الرابالجانبييكون أقوى من التداخل فى حالة الرابطة سيجمابالرأسالتداخل -1

ل بين على طول املحور الواصمتماثللكترونية بشكل الرابطة سيجما تتوزع الكثافة اإليف-2
واصل بين نواتي الخط الوهمي الل أعلى وأسفلكترونية تكون الرابطة باي الكثافة اإليفاأّم . النواتين
.الذرتين

داخل ا فى حالة الرابطة باي وبسبب تعلى طول محور الرابطة سيجما أّم تدور يمكن للذرات أن -3
لرابطة حول ااملستحيل للذرات أن تدور نه من إلكترونية فوق وتحت مستوى الذرات فالسحابة اإل

.باي

نشاط إثرائي
.ايمن الرابطة بى الرابطة سيجما أقو اذكر األسباب التي تجعل -

:اإلجابة
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نشاط تقييمي
.ثةعّرف الرابطة التساهمية و فّسر  أقسامها الثال-

فيها تساهم الذرات املشاركة فيSingle bondالرابطة األحادية-1:اإلجابة
كترونات تكوينها بإلكترون واحد من كل ذرة مما ينتج مشترك من اإلل

(σ)ويرمز لها بالرمز Sigmaلكل ذرة وتسمى رابطة سيجما

نها تساهم كل ذرة مشتركة في تكويDouble bondثنائيةالرابطة ال-2
ن من لكترونات وتتكوّ بإلكترونين مما ينتج عنه زوجين من اإل

ابطة تسّم  (σ)رابطة (π)ويرمز لها بالرمز (pi)يى باور

تساهم كل ذرة بثالثة إلكتروناتTriple bondالرابطة الثالثية -3
 (σ)رابطةفينتج ثالثة أزواج من األلكترونات وتتكون من

ابطتين (π)ور

الرابطة التساهمية هي رابطة تنشأ عن-
افؤ طريق مشاركة الذرات بإلكترونات التك

قاعدة )حالة االستقرار للوصول إلى 
(.الثمانية
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انتهى الدرس
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