
  مدرس المادة إخالص عبدهللا حسن

  قسم جيولوجيا النفط والمعادن/المرحلة االولى  

  الفصل الدراسي الثاني/الكيمياء العضوية  

  مقدمة 1.1

یمكن القول أن كل المواد المكونة للكون ما هي إال مواد كیمیائیة ، وتصنف إلى مواد 
  : جامدة ال حیاة فیها وهي 

المواد غیر عضویة مثل ملح الطعام والحدید والنحاس والرمل واأللمونیوم ) 1(    
  الخ ....واألكسجین والنیتروجین و

الذهب (والبویات والصبغات والبترول ) المطاط(لمواد عضویة مثل البالستیكات )2(
  الخ .....و) األسود

والحیوان والبكتیریا والنباتات  أما المواد التي فیها حیاة فهي الكائنات الحیة مثل االنسان
الخ فتعتبر مكوناتها األساسیة مواد عضویة والمكونات الثانویة عبارة عن .... والحشرات و

كما أن نمو . (Organometallic compounds)مركبات معدنیة ومركبات عضویة معدنیة 
األساس ما هي  الكائن الحي تتم عن طریق ما یسمي بالتفاعالت األیضیة وهذه التفاعالت في

إال تفاعالت عضویة حیویة تعمل على بناء المركبات السكریة والدهون والبروتینات وغیرها 
وحالیًا توصلت التقنیات العلمیة إلى . وتعتبر هذه مركبات عضویة بداخل جسم الكائن الحي

  . تشیید عضوي للعدید من هذه المركبات بالمعامل والمراكز البحثیة وفي المصانع كذلك
كما تعتبر أي مادة على سطح الكرة األرضیة مادة عضویة عندما تكون نواتج احتراقها في 

من منطلق أن علم الكیمیاء العضویة قائم . وجود األكسجین هي ثاني أكسید الكربون وماء وطاقة
على عنصر الكربون الذي یصنف في المجموعة الرابعة بالدورة الثانیة بالجدول الدوري للعناصر، 

  . أو مركبات عضویة معدنیة/عنصر فهي تكون مركبات غیر عضویة و 112ا بقیة الـ أم
كما أن مسمى كیمیاء عضویة یعتبر اسم خطئ لألعتقاد بأنُه الیمكن تحضیر مادة عضویة 
حیویة من مادة كیمیائیة ، ولكن بعد النجاح في تحضیر مادة الیوریا من تسخین مادة كیمیائیة 

، بعدها تمكن العلماء من تحضیر مالیین 1828د األمونیوم عام غیر عضویة وهي سیانی
المركبات العضویة منها ما تم التعرف على وجوده في الكائنات الحیویة  نتیجة فصلها من 
مصادر طبیعیة ، ومنها تعتبر مركبات جامدة تستخدم كمنتجات صناعیة مثل البالستیكات 

الخ ومنها ما تم التعرف علیه في ...... شریة ووالصبغات والبویات واألدویة والمبیدات الح



ویمكن أعتبار . األصل في الطبیعیة ثم تم تشییده معملیًا ثم صناعیة حسب اهمیته االقتصادیة
سنة فقط  200علم الكیمیاء العضویة من العلوم الحدیثة بحكم أن بدایة منشأها قبل حوالى 

على بقاء أسم هذا العلم وهو علم الكیمیاء العضویة  بالمقارنة للعلوم األخرى إال أن العلماء اتفقوا
ملیون مركب عضوي  16، ولكن كذلك أطلق علیه أسم كیمیاء الكربون بحكم التوصل ألكثر من 

ومعروف فقط حوالى ملیون ونصف من المركبات . معروف مكونه األساسي هو عنصر الكربون
وعمومًا نجد أن نسب . للعناصر عنصر بالجدول الدوري 111غیر العضویة التي تشمل الـ 

% 6ألمونیوم و % 8سلیكون و % 28أكسجین و% 46مكونات المواد في الكرة األرضیة هي 
صودیوم وبقیة عناصر % 2.1بوتاسیوم و% 2.3كالسیوم و% 2.4ماغنیسیوم و % 2.4حدید و 

یة وتعود أهم. وتشمل كذلك على عنصر الكربون% 1الجدول الدوري مجموع نسبها اقل من 
الكیمیاء العضویة في علوم الحیاة بصورة عامة عند النظر إلى حیاتنا الیومیة فنجد ان أغلب 
المنتجات التي نستخدمها في حیاتنا ما هي إال مواد عضویة قد تكون من مصدر طبیعي أو 

  :أو صناعیًا مثل /محضرة معملیا و
من اآلالم لدا  فهو یستخدم للتقلیل) حمض األسیتایل سلسیلیك(مادة االسبیرین  )1(

كما تم تحضیرة . االنسان من قدیم الزمان من ناحیة العالج بالطب الشعبي
عضویا على نطاق صناعي ویباع منه بالمالیین في جمیع أنحاء العالم حتي 

  .یومنا الحالي
شركات السیارات والطائرات والسفن تركز على صناعة المواد البالستیكیة  )2(

والمعادن األاخري وذلك للتقلیل من الوزن وألن الستخدامها بدًال من الحدید 
تكلفتها أقل من الحدید والمعادن كذلك ، حیث نالحظ أن أجزاء كثیرة في 
السیارات تتكون من مواد بالستیكیة هي في األصل مواد عضویة تم تصنیعها 

 .من تفاعالت عضویة

مادة المورفین وهي مادة مخففة آلالم األنسان وهذه المادة عبارة عن أحدي  )3(
 . مشتقات أشباه القلویدات وتعتبر من المواد العضویة الطبیعیة

شركات تكریر البترول تعمل على فصل وتنقیة مكونات الزیت الخام المستخرج  )4(
) ودالذهب األس(من باطن األرض  حیث تعتبر أغلب مكونات الزیت الخام 

وتم تشیید مركب المیثایل ثالثي البیوتایل إیثر الذي . مركبات عضویة طبیعیة 
یضاف مع الجازولین كمادة مضافة وذلك للتقلیل من التلوث الحادث نتیجة 

 .احتراق الجازولین في محركات السیارات

استخدام الفورمونات بدًال من المبیدات الحشریة الكیماویة في عملیة التقلیل من  )5(
 .تشار الحشرات الضارة للمحاصیل الزراعیةان



یعتبر مادة عضویة طبیعیة تنمو على عفن  (Penicillin G)البنسلین ج  )6(
الخبز وتعتبر من المضادات الحیویة الهامة التي تساعد الجسم على القضاء 

 .على البكتیریا الضارة التي تصیب االنسان

كسد تضاف لألغذیة یعتبران مركبات عضویة لمضادة للتأ Eو  Cفیتامین  )7(
المعلبة وذلك للتقلیل من معدل فسادها نتیجة عملیات تأكسدة المادة الغذائیة 

 .المعلبة

استخدام الصبغات في تلوین المواد الغذائیة مثل حلویات االطفال والنكهات في  )8(
تحسین من مذاق المواد الغذائیة المعلبة مثًال ، حیث تعبر هذه المواد ما هي 

 .یةإال مركبات عضو 

استخدام الروائح الطبیعیة والمصنعة صناعیًا في كال مجال العطور  )9(
 .ومستحضرات التجمیل فهي تعتبر في األصل مواد كیماویة

الخ تعتبر مواد .....بعض المواد العضویة مثل غاز الخردل والجلیسرین و )10(
عضویة تدخل في مجال تصنیع األسلحة التي تستخدم في الحروب التقلیدیة 

 .لغازیةوالحروب ا

أما هنا فنوضح . وتوجد امثلة كثیرة سیتم توضیحها خالل توضیح تطبیقات الكیمیاء العضویة
للدراس وجود عالقة منظومیة بین التركیب البنائي للمركب العضوي وخواصه الفیزیائیة 

حیث عند وجود اختالف بسیط في التركیب . والكیمیائیة وتأثیراته الطبیة وتأثیرها على البیئة
وهنا نقول سبحان . بنائي للمركب العضوي نجد أن خواصه السابقة تختلف أختالفًا جزریاً ال

الخالق عز وجل في حكمته ونفكر في مخلوقات الخالق المختلفة على الكرة األرضیة ونحاول 
الربط بین ما یمكن تحضیره من مركبات عضویة معملیًا عن طریق اجراء التفاعل الكیمیائي 

وهي مادة  66في حیاتنا الیومیة ومثال بسیط على ذلك هو تحضیر النایلون  واالستفادة منه
بالستیكیة یمكن تشكیلها وتصنیع منها المالبس وهذه المادة ما هي غال نتیجة تفاعل مادتین 

فهنا ننظر لعظمة الخالق في كونه من منطلق الحصول على الكساء من . عضویتین سائلتین
یكون في صورة صلبة  66ف حدث ذلك ولماذا الناتج وهو النایلون فكی. مادتیین عضویتین سائلة

عند درجة حرارة الغرفة والمواد المكونة له كیمیائیًا هي في االصل سوائل عند درجة حرارة الغرفة 
؟ السبب ببساطة هو حدوث كسر روابط وتكوین روابط جدیدة بین المادتین السائلتین المتفاعلتین 

اج مادة جدیدة لها صفات فیزیائیة وكیمیائیة مختلفة عن المواد مع بعضهما البعض النت
ولكن تسخین الماء مثال وتحویله من الحالة السائلة الى الحالة الغازیة تعتبر خاصیة . المتفاعلة

فیزیائیة ولیست تفاعل كیمیائي بحكم أن عند تبرید الماء وهو في الصورة الغازیة یتكثف ویتحول 



سائلة ، وهنا نجد أن صفات الماء الكیمیائیة هي نفسها للماء وهو في كال الماء إلى الصورة ال
  .الحالتین الغازیو السائلة ، لذا یعتبر هذا التحول فیزیائي ولیس كیمیائي

ویحتوي هذا الفصل على مراجعة عامة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها في   
ساسیة لتفهم موضوعات الكیمیاء العضویة مجال أسس الكیمیاء العامة ، والتي تعتبر الدعامة اال

  :االساسیة في هذا المقرر وهي على النحو التالي
  
  
 

  أنواع الروابط الكیمیائیة2.1
. الرابطة الكیمیائیة ما هي إال فلك جزیئي یحتوي على إلكترونیین فقط یربط ذرتین في الجزيء

. ، یحتوي كل فلك منهما على إلكترون واحد ویتكون الفلك الجزیئي من اندماج فلكیین ذریین
رابطة - رابطة أیونیة  - رابطة تساهمیةورابطة تساهمیة قطبیة: وأنواع الروابط الكیمیائیة هي

 تناسقیة

 

  

  
  

  

یقصد بها الرابطة  –الشرطة  Cl–Cl: وشكله هو  Cl2جزء غاز الكلور رمزه ): 1(مثال 
  :الكیمیائیة وهي الفلك الجزیئي المتكون من اندماج فلكین ذریین على النحو التالي

         

       +                                                                                                   

  ريفلك ذري          فلك ذ )الرابطة(فلك جزیئي 
Cl.       +         Cl.Cl ..Cl 

وهنا نري أن تكوین الرابطة الكیمیائیة تمت عن طریق مشاركة كل ذرة بإلكترون ، لذا تسمي 
  .  بالرابطة التساهمیة

  تركیبه البنائي هو  CH4في المیثان رمزه هو  H – C): 2(مثال 

  1.8أي اقل من  0.4=  2.5 – 2.1= فرق السالبیة الكهربیة 

  أنظر قیم. (تدل على أن الرابطة رابطة تساهمیة ضعیفة القطبیة

  ).السالبیة الكهربیة في الفصل الثاني

H  

  

H      C      H  

الرابطة التساھمیة 
  والتساھمیة قطبیة



  

  HClجزيء غاز حمض الكلور    H – Cl) :  3(مثال 

  1.9أي اقل من  0.9=  3 – 2.1= فرق السالبیة الكهربیة 

ما معني قطبیة ؟ یقصد بكلمة قطبیة أن اإللكترونیین المكونة  –رابطة تساهمیة قطبیة لذا تعتبر 
، ویترتب على )) (- δأي یوجد علیها شحنة سالبة جزئیة (لرابطة تساهمیة منجذبة جهة الكلور 

 :كالتالي) (+ δذلك أن یكون على الهیدروجین شحنة موجبة جزئیة 

H
δ+ 

Cl
δ-  

  . فیقال أن اإللكترونیین مستقطبة جهة الكلور أكثر بكثیر من جهة الهیدروجین

  

  

والتوزیع اإللكتروني لكل من الكلور والهیدروجین یوضح عملیة مشاركة كل من الكلور 
 :بإلكترون لتكوین الرابطة التساهمیة القطبیة كالتاليوالهیدروجین 

17Cl :1s2    2s22p6            3s2            3p5 

 

  

       
 

1s
1
3p

1
z 

1H : 1s
1             

رابطة تساهمیة عبارة فلك جزیئي یتكون من 
اندماج فلكیین ذریین ، كل فلك منهما یحوي 

  إلكترون واحد فقط

رابطة تساهمیة فلك جزیئي یعتبر 
  قطبیة

  

  
  

جهد تأینها األول  -الفلز –سالبیتها الكهربیة عالیة (جذب ذرة  الرابطة األیونیة تتكون نتیجة
جهد تأینها األول  –فلز  –سالبیتها الكهربیة منخفضة (إلكترون من ذرة ) حجمها صغیر - كبیر

  )حجمها كبیر –منخفض 

  الرابطة األيونية

1 - Cl
δ- 

Hδ+  

                  

  



Na:وشكله NaClجزيء كلورید الصودیوم رمزه ):  1(مثال 
δ+ 

Cl
δ-  

  1.9أي أكبرمن  2.1=  3 – 0.9= فرق السالبیة الكهربیة و

ومن دراستنا لخواص العناصر بالجدول الدوري نجد أن الصودیوم فلز  -لذا تعتبر رابطة أیونیة 
سالبیه كهربیة منخفضة ومیل موصل للكهرباء یفقد إلكترونه في المستوي الخارجي بسهولة ذو 

عالي جدًا لتكوین أیون موجب وذو جهد تأین أولى منخفض جدًا بالمقارنة للكلور والجدول التالي 
  .یوضح ذلك

. نستنتج أن الكلور یجذب إلكترون الصودیوم األخیر إلیه مكونًا رابطة أیونیة قویة مع الصودیومو 
  : فیقال أن اإللكترونیین ممركزة جهة الكلور أكثر بكثیر من جهة الهیدروجین على النحو التالي

  

 

 
17Cl :  1s2    2s2          2p6            3s2            3p5 

 

 

 

11Na :   1s2     2s2          2p6                   3s1
3p

1
z       

 

  

  إلي الفلك 3s1 وتتكون الرابطة األیونیة من انتقال إلكترون الصودیوم األخیر الموجود في الفلك 

3p1
zلتتكون الرابطة األیونیة كالتالي:  

                          18Cl-    :  1s2   2s2   2p6   3s23p6 =18Ar 
 

        10Na+ :  1s2   2s2   2p6   = 10Ne 

والتوزیع اإللكتروني ألیون الكلور السالب یماثل نفس التوزیع اإللكتروني لغاز األرجون ، وهذا 
التماثل یجعل استقراریة عالیة ألیون الكلور السالب المكتمل مستواه الخارجي باإللكترونات 

  .فبالتالي تجد جهد تأینه كبیر جداً 

لتوزیع اإللكتروني ألیون الصودیوم الموجب یماثل نفس التوزیع اإللكتروني لغاز النیون ، وهذا وا
التماثل یجعل استقراریة عالیة ألیون الصودیوم الموجب المكتمل مستواه الخارجي باإللكترونات 

  . فبالتالي تجد جهد تأینه الثاني كبیر جداً 

 17Clالكلور  11Naالصودیوم الخواص

 السابعة األولي المجموعة

2 - Cl
- 

Na+  

            

                  



 الثالثة الثالثة الدورة

1s التوزیع اإللكتروني
2 

 2s
2
  2p

6
  3s

1 
1s

2 
 2s

2
  2p

6
  3s

2
  3p

5 

 االستقراریة

  

  

یفضل منح إلكترونه من مستوي تكافؤه 
الخارجي لیصل للتوزیع اإللكتروني 

 الخاص بالغاز الخامل وهو النیون

 یفضل اكتساب إلكترونه لیكتمل مستوي
تكافؤه الخارجي ویصل للتوزیع 
اإللكتروني الخاص بالغاز الخامل وهو 

 األرجون

 صغیر كبیر الحجم

 كبیر صغیر جهد التأین األول

 كبیرة صغیرة السالبیة الكهربیة

) األلفة (المیل 
 اإللكترونیة

 كبیرة جدا لتكوین أیون سالب صغیرة لتكوین أیون سالب

 الفلز وغیر موصل للكهرباء موصل جید للكهرباء فلز الفلزیة والتوصیل الكهربي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

الرابطة التناسقیة فتتكون مثًال من مساهمة ذرة بإلكترونیین لترتبط مع أیون موجبة 
  :كالتالي

H    H  
  H+     +    : N       HHH      

  

  

  :نستنتج مما سبق من حقائق علمیة تخص خواص العناصر ما یلي 

  یفضل العنصر أن یكون في وضع مستقر وثابت )1
 .یفقد أو یكتسب أو یشارك العنصر بإلكترون أو أكثر للوصول لحالة االستقرار )2

بعض العناصر غیر مستقرة وهو في صورة ذرة فتحاول أن تتحد كیمیائیًا مع  )3
عنصر آخر لیكون مركب مستقر ومثال على ذلك الصودیوم ال یوجد في الطبیعة 
على هیئة ذرات صودیوم ألنه غیر مستقر وهو في الصورة المنفردة ولكن یوجد 

مثل ملح الطعام في صورة مركبات نتیجة اتحاده الكیمیائي مع عناصر أخري 
NaCl .  

  استنتاج عام

  الرابطة التناسقیة

+
N

 



H   H 
  :للنیتروجین كالتاليهنا نري أن التوزیع اإللكتروني 

 7N :   1s2      2s2        2p3   

 

    PX  PY  PZ 

 l =0یحتوي على مستویین كم فرعیین أو ثانویین ) n  =2مستوي الكم الرئیسي (المستوي الثاني 
إلكترونیین یطلق علیهما بزوج من اإللكترونات الحرة التي ُتكون  sوفي األس   pو  sوهما  1و 

فیتكون من ثالثة أفالك  pأما المستوي الفرعي بي . رابطة تناسقیة مع أیون الهیدروجین الموجب
فنجد أن .  Pzو   Pyو  Pxوهم  1- ، صفر ،  ml+ =1تسمي بأعداد الكم المغناطیسیة وهي 

ة إلكترونات توجد في ثالثة ذرات هیدروجین مكونة ثالثة روابط الثالثة إلكترونات ترتبط بثالث
فیكون رابطة تناسقیة مع أیون الهیدروجین الموجب  +2s2تساهمیة أم زوج اإللكترونات الحرة في 

 لماذا ؟. فیترتب على ذلك وضع إشارة موجب على النیتروجین

التساهمیة والرابطة التساهمیة القطبیة والجدول التالي یوضح الفروق بین الرابطة األیونیة والرابطة 
 .والرابطة التناسبیة

 الرابطة التناسقیة الرابطة األیونیة الرابطة التساهمیة  الخاصیة

كیفیة تكوین 
 الرابطة

مشاركة إلكترون واحد 
 من كل من ذرتین

انتقال إلكترون من ذرة 
 إلي ذرة أخري

مشاركة إلكترونیین من 
 ذرة إلي أیون موجب

 0غالبا ما تكون ما بین  االنصهارنقطة 
 درجة مئویة 350إلي 

 350تكون أعلي من 
 إلي أكثر من ألف

ضعیفة ما بین الصفر 
 أو أقل 150إلى 

 ضعیف قوي متوسط قوة الربط

  :نوعین هما   نوعیة الرابطة

  ربط سیجما) 1

  ربط باي) 2

  رابطة تناسقیة فقط  رابطة أیوني فقط  

وتساهمي تساهمي قطبي   القطبیة
  غیر قطبي

قطبیة الربط األیوني 
  عالیة

قطبیة الربط التناسقي 
  متوسط

 

أو أشكال هندسیة معینة /وسبحان الخالق فقد أثبتت الدراسات العلمیة أن للجزیئات تراكیب و
  . وبعضها تخضع لقاعدة الثمانیة للویس وبعضها تحید عن هذه القاعدة

  



  

  الهندسیة للجزیئات والشحنة األسمیةالقاعدة الثمانیة للویس واألشكال 3.1
  

لنأخذ مثًال ثالثة جزیئات مختلفة وندرس تطبیق قاعدة الثمانیة علیها والشكل الهندسي لكل منها 
في الفراغ وهي جزيء المیثان وجزيء األمونیا وجزيء الماء ، بجانب ذكر بعض الجزیئات التي 

  : جزيء المیثان ): 1(مثال . تحید عن قاعدة لویس

توي مستوي التكافؤ لُه على أربعة إلكترونات ومحتاج ألربعة فقط لیكتمل مستواه ، ویكون یح
ویمكن تمثیل ذلك بوضع ).الغاز الخامل(مماثل لعدد إلكترونات المستوي الثاني المكتمل للنیون 

  :    Cأربعة نقاط تمثل األربعة إلكترونات حول رمز ذرة الكربون 

  
  :هیدروجین بالكربون تتكون أربعة روابط تساهمیةوعند ارتباط أربعة ذرات 

  
بهذا یكون حول الكربون ثمانیة إلكترونات في المستوي الطاقي الجزیئي الخارجي لجزيء المیثان، 

  .وعلى ضوء هذه النتیجة یطلق على الكربون في مركباته أن قاعدة الثمانیة للویس تنطبق علیه

  :رباعي األوجهلجزيء المیثان هو هرم  يوالشكل الهندس

  
  109.5الزوایا بین الروابط في جزيء المیثان متساویة وتساوي 

 

  ):النشادر(جزيء األمونیا ): 2(مثال 

یحتوي مستوي التكافؤ لُه على خمسة إلكترونات ومحتاج لثالثة فقط لیكتمل مستواه ، ویكون 
ویمكن تمثیل ذلك بوضع ).الخاملالغاز (مماثل لعدد إلكترونات المستوي الثاني المكتمل للنیون 

 :  Nخمسة نقاط تمثل الخمسة إلكترونات حول رمز ذرة النیتروجین 
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C H
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HH



  زوج حر من اإللكترونات  
 

  وعند ارتباط ثالثة ذرات هیدروجین بالنیتروجین یتكون ثالثة روابط تساهمیة
  

  زوج حر من اإللكترونات
 

المستوي الطاقي الجزیئي الخارجي لجزيء  بهذا یكون حول النیتروجین ثمانیة إلكترونات في
، وعل ضوء هذه النتیجة یطلق على النیتروجین في مركباته أن قاعدة الثمانیة ) النشادر(األمونیا 

  .للویس تنطبق علیه

لجزيء األمونیا یشابه لشكل شمسیة المطر فهو هرم رباعي مشوه األوجه ولیس  يوالشكل الهندس
 لماذا ؟  –هرم رباعي منتظم المیثان 

    الزاویة بین الزوج الحر والرابطة: ب 

  

 107            الزاویة بین الرابطتین التساهمیة: ج 

 

والسبب یعود لوجود  107أما في األمونیا فهي  109.5الزاویة بین الرابطتین في جزيء المیثان 
تنافر بین الزوج الحر مع الرابطة یعمل على الضغط على الروابط التساهمیة مما یجعل الزاویة 

  .كما هو الحال في الشكل الهندسي الهرم الرباعي لجزيء المیثان 109أقل من 

  

  :جزيء الماء): 3(مثال 

إلكترونات ومحتاج إللكترونیین فقط لیكتمل مستواه ، ویكون یحتوي مستوي التكافؤ لُه على ستة 
ویمكن تمثیل ذلك بوضع ).الغاز الخامل(مماثل لعدد إلكترونات المستوي الثاني المكتمل للنیون 

 :   Oستة نقاط تمثل الستة إلكترونات حول رمز ذرة األكسجین 
 

  زوج حر من اإللكترونات
  

  باألكسجین تتكون رابطتین تساهمیةوعند ارتباط ذرتین هیدروجین 
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  الزاویة بین زوج حر والرابطة التساهمیة: ب  الزاویة بین زوجین حرین من اإللكترونات: أ  

  الزاویة بین رابطتین تساهمیة: ج

بهذا یكون حول األكسجین ثمانیة إلكترونات في المستوي الطاقي الجزیئي الخارجي لجزيء 
النتیجة یطلق على األكسجین في مركباته أن قاعدة الثمانیة للویس الماء، وعلى ضوء هذه 

 .تنطبق علیه

لماذا ؟  –ولیس هرم رباعي األوجه مثل المیثان  Vلجزيء الماء مثل شكل  يوالشكل الهندس
والسبب یعود   107أما في األمونیا فهي 105الزاویة بین الرابطتین التساهمیة في جزيء الماء 

الزوجین الحرین یعمل على الضغط على الزاویتین بین كل من الزوجین الحرة لوجود تنافر بین 
 107والرابطة وهذا بدورة یضغط على الزاویة بین الرابطتین التساهمیة مما یجعل الزاویة أقل من 

لذلك نجد أن الزاویة بین الزوجینالحرین أكبر . كما هو الحال في الشكل الهندسي لجزيء األمونیا
بین الزوج الحر والرابطة وهذا بدوره أكبر من الزاویة بین الرابطتین التساهمیة ،  أي  من الزاویة

  .ج > ب > أ : أن 

  :وكیفیة حساب الشحنة االسمیة على ذرات مركب ما تتم بتطبیق المعادلة الریاضیة التالیة 
FC  (Formal Charge) = VE )عدد إلكترونات التكافؤ( – UF ) ةعدد اإللكترونات الحر( – CB ) عدد الروابط
)التساهمیة  

یمكن حساب قیمة الشحنة االسمیة على كل من ذرة الهیدروجین واالكسجین في جزيء : فمثًال 
  :الماء كالتالب 

  صفر=  1 –صفر  – 1= الشحن االسمیة على ذرة الهیدروجین في جزيء الماء 

  )المستوي الخارجي للذرةأي عدد إلكترونات (عدد إلكترونات التكافؤ =  1: حیث أن   

  عدد اإللكترونات الحرة على ذرة الهیدروجین= صفر     

  عدد الروابط التساهمیة المتصلة بذرة الهیدروجین =  1       

  صفر=  2 – 4 – 6= الشحن االسمیة على ذرة األكسجین في جزيء الماء 

  )ارجي للذرةأي عدد إلكترونات المستوي الخ(عدد إلكترونات التكافؤ =  6: حیث أن   

H H
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أ

ب
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  عدد اإللكترونات الحرة على ذرة األكسجین=  4       

  عدد الروابط التساهمیة المتصلة بذرة األكسجین=  2       
 

  :قم بحساب قیمة الشحنة األسمیة على جمیع ذرات المركبات واألیونات التالیة : أسئلة 

 H4N
+ ,  CO3

--  ,   R3C , R3C: ,  NH3   ,   O2   ,   HCl   ,   - O:  ,   :Cl:    
  تهجین المجاالت اإللكترونیة للذرة  4.1

تتم المشاركة بین إلكترونات الكربون األربعة مع أربعة إلكترونات ألربعة ذرات هیدروجین لتكوین 
ویكون الشكل الهندسي للمیثان هرم رباعي األسطح . أربعة روابط تساهمیة في جزيء المیثان

  لماذا ؟ –900ست ، ولی 109.50والزاویة 

كما كیف تتكون هذه األربعة روابط بالرغم من وجود إلكترونیین منفردة فقط في المستوى 
  :   الخارجي للكربون

 6C :   1s22s2       2p2 

 

 

    PX  PY  PZ 

 

كما هو 2PZإلي الفلك الفارغ  2s2لذا یتم إثارة ذرة الكربون بحیث یحدث انتقال إلكترون من 
  :واضح بالشكل التالي

          6C
*
 :  1s

2
      sp

3
sp

3
sp

3
sp

3 
 

  

ونتیجة لذلك أصبح في مستوى ذرة الكربون المثارة أربعة أفالك كل منها یحتوي على إلكترون 
.  sp3واحد متساویة في الطاقة وتعتبر هذه األفالك في حالة مهجنة ویسمي كل فلك منها بـ 

لتساهم مع ) كل منها تحتوي على إلكترون واحد منفرد(وهنا تقترب األربعة ذرات هیدروجین 
  :إلكترونات الكربون المنفردة وتكون أربعة روابط تساهمیة كالتالي

          6C
*
 :   1s

2
      sp

3
sp

3
sp

3
sp

3 
 

  
   1H      1H1H1H 

لهذا السبب .  sp3وفي هذه الحالة یطلق على الذرة المركزیة وهي الكربون انها مهجنة من نوع  
  .  90ولیست  109.5وجدت الزاویة بین كل رابطتین في جزيء المیثان 



) تنطبق علیها قاعدة الثمانیة(وبالمثل نجد أن تهجین ذرة النیتروجین في جزيء األمونیا 
زوج (على أربعة روابط منها ثالثة رابطة تساهمیة والرابعة رابط حرة كذلك الحتوائه  sp3من نوع 

والسبب  107بین الروابط التساهمیة ولكنها  109.5ولكن الزاویة لیست ). حرة من اإللكترونات
في جزيء ) الروابط التساهمیة(یعود للتنافر الحادث بین الزوج الالرابط مع األزواج الرابطة 

  . األمونیا

من ) ال تنطبق علیه قاعدة الثمانیة( BCl3أو  BF3ین البورون في جزيء أما في تهج
  : لماذا ؟ ألن البورون یحتوي على ثالثة إلكترونات فقط في مستوى تكافؤه - sp3ولیس  sp2نوع 

5B :   1s2     2s2    2p1 

 

 

    PX  PY  PZ 

  

كما هو 2PYإلي الفلك الفارغ  2s2لذا یتم إثارة ذرة البورون بحیث یحدث انتقال إلكترون من 
  :واضح بالشكل التالي

6B
*
 :   1s

2
     2s

2 
sp

3
sp

3
sp

3
sp

3 
 

  

ونتیجة لهذه اإلثارة تكونت ثالثة أفالك مهجنة مستواها الطاقي متساوي وكل منها تسمي بتهجین 
sp2  أي واحد من األسs  وأثنین من البيp  . لذا یحدث اندماج بین هذه الثالثة إلكترونات

وتكون الزاویة بین .  BCl3و  BF3المنفردة مع ثالثة ذرات كلور أو فلور لتكوین الجزيء من 
  .ویأخذ الجزيء الشكل الهندسي مثلث مسطح 1200كل رابطتین تساهمیة في الجزيء 

لحدوث تهجین ثالثة أفالك تكون ثالثة روابط تساهمیة من  sp2أللكینات من نوع ویعتبر تهجین ا
نوع سیجما ، أما الفلك الرابع یعتبر غیر مهجن ویكون رالبطة تساهمیة من نوع باي كما هو 

  :موضح بالنموذج التالي 

  ثالثة روابط سیجما  

  C          C 

  رابطة باي      

كیلوسعر حراري لكل مول أقل من الرابطة سیجما  64قة الرابطة باي وهنا یمكن توضیح لماذا طا
كیلوسعر حراري لكل مول ؟ وذلك ألن تكوین المدار الجزیئي من نوع باي یحدث نتیجة  83

إندماج جانبي مكوننًا كثافة إلكترونیة فوق وتحت نواتي الذرتي الكربون في جزء اإلیثیلین بمعني 



المدار الجزیئي ، ولكن یتكون الفلك الجزیئي من نوع سیجما نتیجة أن نواتي الذؤتین خارج 
اإلندماج الخطي بحیث تقع نواتي الذرتین بداخل الكثافة اإللكترونیة للرابطة سیجما مما یزید من 
قوة التجاذب بین إلكتروني الرابطة والنواتین لقرب المسافة ، اما إلكتروني الرابطة باي فبعیدة عن 

ن مما یقلل من قوة التجاذب فبالتالي تكون المحصلة أن طاقة كسر الرابطة باي أقل نواتي الذرتی
وهذا التفسیر یرتبط برباط منظومي مع مدي فعالیة . من الطاقة الالزموة لكسر الرابطة سیجما 

حیث دلت النتائج العملیة . كل من األلكانات واأللكینات عند دخولهما في تفاعالت عضویة 
األلكینات تعتبر أكثر نشاطًا خالل تفاعالتها العضویة عن تفاعالت األلكانات التي  التطبیقیة أن

وسیتم توضیح اختالف الفعالیة بین األلكانات . تعتبر مركبات خاملة خالل تفاعالتها العضویة
  .واأللكینات خالل الفصل الثاني

وذلك لتهجین إلكترونیین فقط ُتكون  spویعتبر تهجین ذرتي الكربون في األسیتیلین من نوع 
  :رابطتتین سیجما وٕالكترونیین غیر مهجنیین ُیكونان رابطتتین باي كالتالي 

 

  رابطتین سیجما  

                         H – C         C– H 
  رابطتین باي

  

  قطبية اجلزيئات 5.1

تعتبر الرابطة التساهمیة في جزيء الهیدروجین أو األكسجین رابطه تساهمیة غیر قطبیة أي ال 
ولكن . یحدث جذب الكثافة اإللكترونیة جهة واحدة منها عن األخرى لتماثل الذرات في الجزیئات

ي تعني إلكترون(مثًال في حالة حمض الكلور نجد أن الكلور یمیل إلي جذب الكثافة اإللكترونیة 
إلیها لیصبح علیها شحنة سالبة جزئیة ویترتب على ذلك نقص في الكثافة اإللكترونیة ) الرابطة

على الهیدروجین فصبح علیه شحنة موجبة جزئیة ، لذا تسمي الرابطة بین الكلور والهیدروجین 
  ). أي الرابطة مستقطبة جهة الكلور اكثر من الهیدروجین(بالرابطة التساهمیة القطبیة 

ن قیاس مقدار هذا االستقطاب من قیم العزوم الكهربیة ثنائیة القطبیة التي یتم حسابها من ویمك
  :انتظام الجزیئات القطبیة في مجال كهربي داخل خلیة التحلیل الكهربي الموضحة بالشكل التالي

  

  

  

  )أنوید(المصعد                  )كاثود(المهبط                 

    القطب السالب                   القطب الموجب                
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+  
+  
+  
+  
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+  
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  Clδ—Hδ+Clδ—Hδ+     Clδ—Hδ+Clδ—Hδ+ 
Clδ—Hδ+Clδ—HδClδ—Hδ+     Clδ—Hδ+Clδ—Hδ+ 

  Clδ—Hδ+Clδ—Hδ+       
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غیر القطبیة تتكون بین ذرتي  الرابطةالتساهمیةأما 

  H2متماثلة مثل 

  القطبیة الرابطةالتساهمیة

 Clعنصر من المجموعة السابعة 

  عالي جهدتأینه

 Hعنصر من المجموعة األولى 

  منخفض جهدتأینه

لتكوین أیون  تمیل اآللفةاإللكترونیة

  سالب

لتكوین أیون  تمیل اآللفةاإللكترونیة

  موجب

  السالبیة الكهربیة منخفضة  السالبیة الكهربیة عالیة

یمیل لجذب الكثافة اإللكترونیة 

  الخاصة إلكتروني الربط جهته

ال یمیل لجذب الكثافة اإللكترونیة 

  الخاصة إلكتروني الربط جهته



  والبنیة اإللكترونیة الدوريالجدول 6.1
  .اإللكترونیة للعناصر یمكن تحدید مواقعها في الجدول الدوري )أو التركیب( عن طریق البنیة
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