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الكيـمياء املادة 
الجزء األول -الرابطة التساهمية الدرسعنوان

211كيم رمــــز املقـــــرر 

الرابعة رقم الوحدة

األّول  الفصل الدراس ي

الثانوي الثاني الدراس ياملستوى 



أهداف الدرس

ابط تساه. 1 .ميةتطبيق قاعدة الثمانية على الذرات التي تكّون رو

.  طريقة تكوين الرابطة التساهميةوصف . 2
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.التكافؤمن إلكترونات أو أكثرذرة بإلكترونن الرابطة التساهمية عندما تساهم كل  تتكوّ -

.راتيتكّون الجزيء عندما ترتبط ذرتان أو أكثر  بواسطة رابطة تساهمية مثل الجزيئات الثنائية الذ-

ابط التساهمية بين ذرات  .الالفلزاتتتكّون معظم الرو

ابط ند تكوين جزيء مثال ع. الثمانيةطبقا لقاعدةاملستقرن تصل الذرات للتركيب أال بّد : سبب تكوين الرو
:ما يليلكّل ذرة فلور سبعة إلكترونات تكافؤ وتحتاج إلى إلكترون واحد لتصل لحالة الثمانية ك: الفلور 

H2 _   N2 _    O2 _     F2 _    Cl2 _    Br2 _    I2

F F FF

تكوين الرابطة التساهمية 
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تعريف املفردات األساسية
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.بين إلكترونات كل ذرة: األولى

:ّلدمن بعضهما تتو ( الفلور : مثال)عندما  تقترب ذرَتان

.بين بروتونات كل ذرة: الثانية

.  رخرى قوة تجاذب بين بروتونات إحدى الذرتين وإلكترونات الذرة األ -2
دهما مع وكلما اقتربت الذرتان من بعضهما زادت قوة التجاذب بين بروتونات أح

ة إلكترونات الذرة األرخرى، إلى أن تصل إلى نقطة تكون عندها محصلة قو 
ة التجاذب أكبر من محصلة قوة التنافر، وعندها ترتبط الذرتان برابط

.تساهمية ويتكّون الجزيء

تكوين الرابطة التساهمية

: رقّوتا تناف-1
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توضيح تكوين الرابطة بالرسم
الذرتان متباعدتان . 1

كثيرا لذا التوجد قوى 
. تجاذب أو تنافر 

تقوم كل ذرة بجذب السحابة . 2
وة اإللكترونية للذرة األرخرى، وتنشأ ق

.روناتتنافر بين أنوية وسحابات اإللكت

رة املسافة بين بروتونات الذ. 3
بة وإلكترونات الذرة األرخرى مناس

.لتكّون رابطة مستقرة

إذا اقتربت الذرتان إحداهما من األرخرى بالقوة، . 4
تنكسر فستتنافر األنوية واإللكترونات فيما بينها  ف

.الرابطة
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ابط التساهمية أنواع الرو

ابط التساهمية املتعددةاألحاديةالرابطة التساهمية  الرو

الثنائيةالرابطة التساهمية  الثالثيةالرابطة التساهمية 
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الرابطة التساهمية األحادية:أوال

H H

ُتكّون مع  ذرة بإلكترونتساهم كّل ،لكترون واحدإذرة الهيدروجين ل   ا رابطة ل 
.تساهمية

التركيب الثنائي لىإوبذلك يصل الهيدروجين ،لكترونينإن فياوبالتالي تشترك الذرت
.لكترونين يدوران حول ذرتي الهيدروجينإلوجود املستقر 

ةرابطالزوج 

.ةزوج الرابط:  لكترونين ي هذين اإلنسّم 

H2الرابطة التساهمية في جزيء الهيدروجين: مثال
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H H     أو H       H

رك تتكون الرابطة التساهمية األحادية عندما يشت:تعريف. 1
.زوج واحد من اإللكترونات في تكوين الرابطة

:استخدام نموذج تركيب لويس. 2
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ابط التساهمية األحادية17املجموعة  والرو

ج سبعة إلكترونات تكافؤ ، وتحتا17تضّم الهالوجينات عناصر املجموعة 
ن عناص. إلى إلكترون واحد للوصول إلى حالة الثمانية ر املجموعة لذا ُتكّو 

.رابطة تساهمية أحادية مع الالفلزات األرخرى 17

+H F
ذرة 

هيدروجين
ذرة فلور  جزيء فلوريد الهيدروجين

H     F 
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ابط التساهمية األحادية16املجموعة  والرو
ن أن تشترك بإلكترونين وتكّو ن رابطتي16تستطيع ذرات عناصر املجموعة -

ْي هيدروجين ُيكّو ن األكسجين رابطتْين أحاديتْين مع ذرت: مثال-تساهميتين، 
ن جزيء املاء .ويتكوَّ

+2H O
ذرتا هيدروجين ذرة أكسجين جزيء املاء

H   O 

H
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ابط التساهمية األحادية15املجموعة  والرو
ث أن تشترك بثالثة إلكترونات  وتكّو ن ثال 15تستطيع ذرات عناصر املجموعة 

ابط تساهمية أح ابط تساهمية، فمثال ُيكّو ن النيتروجين ثالث رو ادية مع ثالث رو
ن جزيء األمونيا .ذرات هيدروجين ويتكوَّ

+3H N
ثالث ذرات هيدروجين ذرة نيتروجين

جزيء األمونيا
H

H   N H
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ابط التساهمية األحادية14املجموعة  والرو
أن تشترك بأربعة إلكترونات  وتكّو ن أربع 14تستطيع ذرات عناصر املجموعة 

ابط تساهمية ابط تساهمية أحادية مع أربع ذ. رو رات فمثال  ُيكّو ن الكربون أربع رو
ن جزيء امليثان .هيدروجين ويتكوَّ

+4H C

أربع ذرات هيدروجين ذرة كربون  جزيء امليثان

H

H   C H

H
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(Sigma)الرابطة سيجما

ن الذرتين وعندما تتكّون الرابطة سيجما عندما يقع زوج اإللكترونات املشتركة في املنتصف بي-
للذرة (لكرأس الف)مع طرف مقابل ( رأس الفلك )بالرأستتدارخل األفالك الذرية بين الذرتين 

.  فتزداد الكثافة اإللكترونية في فلك الربط بين الذرتين. املركزية

آخر Pمع فلكPفلك Pمع فلك Sفلك آخرSمع فلك Sفلك 
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ابط سيجما (Sigma)أمثلة لرو
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نشاط تقييمي
ابط - في ن والفلور بين النيتروجيمعتمدا على التوزيع اإللكتروني، اشرح كيف تتكّون الرو

NF3.مركب  

:اإلجابة
افؤي التكثالث-الفلز : النيتروجين-
أحادي التكافؤ-الفلز : الفلور -
الفرق فى السالبية الكهربية-

3= للنيتروجين: الكهروسالبية
4= للفلور : الكهروسالبية

1.7أقل من ْي أ1= الفرق فى السالبية 
جين لذلك تكون الرابطة بين النيترو

.رابطة تساهميةوالفلور 

ابط أحادية بين ذرة النيتروجن عددويتكوّ - ين ثالث رو
الث ذرات مع ثاملركزية التى تمتلك رخمس إلكترونات تكافؤ

.لكترونات تكافؤإ7والتى تمتلك كل واحدة منها فلور 

N7 : 1s2 2s22p3 F9 : 1s2 2s22p5

ن حيث تتشارك كل م، أحادية( تساهمية):نوع الرابطة-
.لكترون واحد لعمل الرابطةإوالنيتروجين بالكلور 
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انتهى الدرس
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