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حيثمنالكيميائيةوالموادالكيميائيةالعناصريدرسعلمهو:الكيمياءعلم

فاعالتالت)بينهافيماالمتبادلةوالتحوالت(والبناءوالخواصالتركيب)

(الذراتدراسةعلىالكيمياءتركز.(الكيميائية atomsبناءوحدات

معادهااتحأوبعضهامنانفصالهاعندالبعضبعضهامعوتفاعالتها(المادة

أخرى،نواعالتكوينبعضهامعالجزيئاتوتفاعلالجزيئاتلتكوينبعضها

.الكيميائيةالتفاعالتهذهأثناءالطاقةفيتغييراتمنيحدثماودراسة



.يةوتفاعالت المركبات العضو, وخواص, هي دراسة تركيب: الكيمياء العضوية ❖

.عضويةالغيرالمركباتوتفاعالتخواصدراسةهي:الالعضويةالكيمياء❖

.نات الحيةهي دراسة التفاعالت الكيميائية التي تحدث في الكائ: الكيمياء الحيوية ❖

.  كيميائيةللتفاعالت واألنظمة الالفيزيائىهي دراسة األصل : الفيزياويةالكيمياء ❖

. ية بنائهاللمادة  وكيفالكيميائىهي تعنى بدراسة التركيب : الكيمياء التحليلية ❖



تهتمالكيمياء،فياألساسيةالمبادئمنمجموعةهي:العامةالكيمياء

الروابطوالدوريالجدولوللعناصراإللكترونيوالتوزيعالذريبالتركيب

يونيةاألالخاصيةووالتنقيةواالختزالالتركيزعملياتوالمختلفةالكيميائية

.ألوانهاوتفسيرللمركباتالتساهميةالخاصيةو



يمكنالكيميائيالعنصرمنجزءأصغرأوبناء  حجرأصغرهي:الذرة
.العنصرلذلكالكيميائيةبالخصائصيحتفظوالذيإليهالوصول

نواةحولرتدوالتي(اإللكترونات)السالبةالشحناتمنسحابةمنالذرةتتكون
موجبةبروتوناتمنالنواةوتتكونالمركز،فيجدًاصغيرةالشحنةموجبة
يمكنرالعنصمنجزءأصغرهيالذرةوتعد  متعادلة،ونيوتروناتالشحنة،

البنىيلنالقالمادةفيأكثرغصناكلماإذالعناصر؛بقيةعنبهيتميزأن
بروتونبينفرقالفمثالً،.وآخرعنصربينفرقهناكيعودلناألصغر

.رآخعنصر  أيذرةأومثاًل،نحاسذرةفيآخروبروتونحديدذرةفي
هاتوزيعوكتلتهاوبروتوناتهاعددفيخصائصمنتحملهبماالذرة،

المختلفةلصوراوبينالمختلفة،العناصربينالفروقاتتصنع،...اإللكتروني
علىادًراقالعنصرهذاَكونبينوحتى،(بالنظائرالمسماة)نفسهللعنصر
.الأمماكيميائيتفاعلخوض



منكونتتالموادكلأنعلىوتنصالمادة،طبيعةبدراسةتهتمالذريةالنظرية

اليونانىالفيلسوفتوصلم.ق430عامفياليونانيةاالكتشافات.ذرات

أوذراتمنمصنوعةاألشياءكلفيفكرةأومفهومإلى(ديموقريطس)

هذاعتقدوا.لالنقسامقابلةغيرذراتمنمكونةاألشياءكلالحرفىبالمعنى

أنهاجانبىإللالنضغاطقابلةوغيروصلبةمتماثلةالذراتكلأنالفيلسوف

.فارغاءفضفيلهاحصرالبأعدادتتحركالذراتوأنلالنقسام،قابلةغير

أنهاإالة،األهميبالغوفلسفىتاريخيمدلوللهاالذرةعناليونانيةالنظريةإن

الطبيعةمالحظةأساسعلىتقملمأنهاذلكعلمية،قيمةذاتليست

.التجاربأواالختباراتأوالقياسأو



انين بقاء بشكل مختلف عما سبق ذلك كونها تعتمد على قودالتونجاءت نظرية

وقد . لمباشرةالكتلة والنسب الثابتة والتي اشتقت من العديد من االستنتاجات ا

:  اقترح دالتون ما يلي 

 م ذات حج( ذرات)المواد تتكون من العديد من الجسيمات الغير قابلة للتجزئة

.صغير جداً 

لف تماماً ، وتخت(الكتلة،الحجمالشكل،)نفس العنصر متشابهة في الخواص ذرات

.العناصر األخرىذراتعن 

الذرة متناهية الصغر، غير قابلة للتجزئة

 ة مكونة العناصر المختلفة أن تتحد مع بعضها بنسب عددية بسيطلذراتيمكن

.المواد

 الذراتاالتحاد الكيميائي عبارة عن تغيير في توزيع.



بةمكهرجسيماتعلىتحتويالذراتأنإلىفارادايتوص ل-:فراداينموذج
.ذرينموذجأييضعلمأنهإالأمالحتحليلبتجاربوقامإلكتروناتتدعى

حولأبحاثاً طومسونجونجوزيفأجرىم1896عامفي-:طومسوننموذج
ةالمكونالجسيماتأنبإعالنهالعلميةاألوساطأدهشوقد.الكاثودأشعةخواص
ً أصغرهيالكاثودألشعة الجسيماتهذهسمىوقد،الذراتمنبكثيرحجما

.باإللكترونات

لفىأمنذالذرةعنالقديمالمفهومأن"طومسون"للعالماإللكتروناكتشافأظهر
ً كانلالنقسامقابلغيرجسيمأنهاعلىينطوىوالذيعام، ً مفهوما كما،خاطئا
ً أظهر لغيراأو"الذرة"مصطلحيغيروالمأنهمغيرمعقدترتيبللذرةأنأيضا
ألنيزيائيينالفلدىالنظريةاإلشكالياتإثارةإلىاالكتشافهذاوأدىللتجزئةقابله

تعادلالتيالموجبةالشحنةفأينمتعادلةكهربائيةشحناتتحمل-ككلالذرات
.اإللكترونشحنة



:حيث توصل طومسون في النهائية  إلى أن

الذرة كرة من الشحنات الموجبة.

 (.كما تتخلل البذور ثمرة البرتقال)تتخلل االلكترونات السالبة الذرة

 ً .الذرة متعادلة كهربائيا

رةللذالموجبةالشحنةبأنتجاربهخاللمنرذرفورداكتشف-:رذرفوردنموذج
عوضذلكأساسوعلىومتراصةمكثفةصغيرةنواةفيمركزهافيتتركز
م1911عامرذرفوردافترض.النوويبالنموذجعرفالذيالذرينموذجه
ذاتجداً يفةوكثجداً صغيرةكتلةمنتتكونالذرةأنمعتبراً للذرةالنوويالنموذج
جميععلىالذرةنواةوتحتويالذرةمركزوتحتلالنواةتسمىموجبةشحنة

نواتهايفالبروتوناتكتلمجموععنتعبيرهيالذرةكتلةفانولذاالبروتونات
نةشحأنكما.(مهملةقيمفهي.…جداً صغيرةاإللكتروناتكتلقيمةأنحيث)

فيروناتااللكتوتتوزع.بهاالموجبةالبروتوناتتمركزإلىترجعالموجبةالنواة
.مسالشحولالسماويةاألجرامبهاتتوزعالتيالطريقةبنفسالنواةحولالذرة
.ةبالنواالبروتوناتعدديساويااللكتروناتفعددلذامتعادلةالذرةأنوبما



:م1911للذرة عام رذرفوردنموذج 

عة نواة مركزية يدور حولها على مسافات شاس)الذرة تشبه المجموعة الشمسية -1
(.االلكترونات سالبة الشحنة

ة ألن الذرة ليست مصمتة وحجم النواة صغير جدا بالنسب)الذرة معظمها فراغ -2
(.لحجم الذرة

كتلة ألن كتلة االلكترونات صغيرة جدا مقارنة ب)تتركز كتلة الذرة في النواة -3
(.النواة

شحنة موجبة بالنواة وشحنات سالبة على )يوجد بالذرة نوعان من الشحنة -4
(.االلكترونات

بة الذرة متعادلة كهربيا ألن عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السال-5
(.االلكترونات)

.تدور االلكترونات حول النواة في مدارات خاصة-6

ن في االتجاه يرجع ثبات الذرة إلى وقوع االلكترونات تحت تأثير قوتين متضادتي-7
وقوة الطرد متساويتين في المقدار هما قوة جذب النواة لاللكترونات

.الناشئة عن دوران االلكترونات حول النواةالمركزي



ًجانموذبورنيلزالدانماركيالفيزيائياقترحم1913عامفي-:بورنموذج

كترونإلكلأنبورويقترح.رذرفوردنموذجفروضعلىفيهاعتمدللذرة

يكونماوإنالتقليدي،بالمعنىإلكترونيةمداراتفيليسالنواةحوليدور

فيلنواةاحولتدوراإللكتروناتفإنوبالتاليوثابتة،محددةطاقةمدارلكل

منكميةاإللكترونإعطاءفعنداإللكترونلطاقةمساويةطاقةمستويات

منوينتقلإضافيةطاقةاإللكترونيكتسبعندئذ(مثالً كالتسخين)الطاقة

ستويينالمطاقتيبينالفرقويكونأكبرطاقةمستوىإلىطاقتهمستوى

فياهيهمتنزمنيةفترةمروروبعداإللكتروناكتسبهاالتيللطاقةمساوي

اقتهطاإللكترونيفقدالثانيةمنجزءمليونمائةمنبجزءتقدرالصغر

انتقالعمليةعلىبوراطلقوقدضوئيإشعاعشكلعلىالمكتسبة

الكمةبقفزاألقلالطاقةمستوىإلىالكبيرالطاقةمستوىمناإللكترون

الواألطوالتردداتيفسرأناالفتراضبهذابورنجحوقدلإللكترون،

.الذراتمنالمنبعثالخطيللطيفالمحددةالموجية



:م1913بور في نموذجه الذري عام نيلزفروض 

حددةاإللكترونات تدور حول النواة في مستويات طاقة لها طاقات ثابتة وم.

 7-1كل مستوى طاقة له طاقة محددة وثابتة يعبر عنها بأرقام صحيحة من

.سميت باألعداد الكمية الرئيسية

الفراغ الموجود بين مستويات الطاقة حول النواة هي مناطق محرمة على

.بهااإللكترونات التواجد 

طاقة ال يفقد اإللكترون أي طاقة طالما ظل في مستوى طاقته فإذا اكتسب

ان ما ولكن سرعاعلىفسينتقل إلى مستوى طاقة . تسمى طيف امتصاص

.يف انبعاثسيفقد الطاقة المكتسبة ويطلقها على شكل شعاع ضوئي يسمى ط



مندليفديميتريالروسيالكيميائيانالعالمانعمل1907-1834عامفي

عندمانهاوجداحيثمتماثلةالكتشافاتمستقلوبشكلمايرلوثروااللماني

انالخراتحتالواحدافقيةصفوففيالذريةالكتلةحسبالعناصررتبت

عندلذلك.متماثلةخصائصلهارأسيعمودكلفيالموجودةالعناصر

لعناصرالخصائصمنتظمتكراريالحظواعمدةصفوففيالعناصرترتيب

.الدوريبالجدولالترتيبهذايسمى



يفالرأسيالعمودهيالزمرةوزمروثمانيةدوراتسبعمنالدوريالجدوليتكون

لهاويكونزمرةكلفيالموجودةالعناصرتترتبحيثللعناصرالدوريالجدول

رالعناصلهذهيعطيوهذااإللكترونات،عددحيثمنالتكافؤغالفتركيبنفس

 ً .الخواصفيتشابها

 ً ريالدوالجدولفأن(االخيرالمدار)الخارجيالغالففيااللكتروناتالهميةنظرا

s)الفرعيالمداربأسمتسمىمناطقعدةالىيقسم , p , d , f).



الجدولمنوالثانيةاالولىالزمرتينعلىالمجموعةهذهتظم-:sمجموعة

عنالً فضالقلويةاالتربةوفلزاتالقلويةالفلزاتتشملوالتيالدوري

.والهليومالهيدروجين

اشباهعناصركلوتشملزمرستالمجموعةهذهوتتضمن-:pمجموعة

.الفلزات

.االنتقاليةالفلزاتعناصرالمجموعةهذهوتشمل-:dمجموعة

داتواالكتينيالالنثانيداتعناصرعلىالمجموعةهذهوتشمل-:fمجموعة

.منفصلتينمجموعتينفيالدوريالجدولاسفلوتقع



S-block 

d-block 

p-block 

f-block 



ليكتروناتاإليفقدالذيالكيميائيالعنصرتعنيالكيمياءعلمفيmetalالفلز
ن يتمماك،ذراتهبينفلزيةاصرةوتوجد(كاتيونات)موجبةأيوناتليكو 
داخل(كاتيونات)الموجبةاأليوناتمنشبكةأنهاعلىأيضاالفلزاتوصف
تتميزلتياللعناصرمجموعاتثالثفيالفلزاتوتقع.اإللكتروناتمنسحابة
الجدولفيمائلخطرسموخواصها،وعندبتأينها
الالعنالفلزاتيفصلالخطهذافإنالبولونيومإلىالبورونمنالدوري
ونوتكالفلزات،أشباههيالخطهذاعلىالواقعةالعناصروتكونفلزات،
الخطيمينأعلىتقعوالتيالفلزات،هيالخطيسارأسفلتقعالتيالعناصر

لكنوالفلزات،منأكثرالطبيعةفيمتوفرةوالالفلزات.فلزاتالالهي
الفلزاتومنعنصر95حواليوعددهاالدوريالجدولأغلبتكونالفلزات

،تانيومالتيالفضة،الرصاص،الحديد،الذهب،،النحاس،األلمونيومالمشهورة
لدنة،ريق،بلهايكونألنتميلللفلزاتالمتآصلةالصور.الزنك،اليورانيوم

لزاتفالال)هشهتكونعامةبصفةفلزاتالالبينماموصلة،للطرق،قابلة
.عازلةبريق،بدون(الصلبة





-:جهد التأين -1
ى حاالت طاقتها ويسمادنىمن ذرة وهي في الكترونالزالةالالزمة الطاقههو 

الغازات الخاملة وهي العناصر التيذراتاننالحظ . االولهذا جهد التأين 

دورة في قيمه من جهد التأين لعناصر تلك الاعلىتمتلك ) في نهاية كل دوره

تأين من قيمه لجهد الادنىكل دوره له بهتبتدأالعنصر القلوي التي انحين 

ر كبير شحنه نووية واحده لها تأثياضافةانبين عناصر دورته والسبب هو 

هد وهناك ج. الدورهالمضاف في الغالف الذي يميز تلك االلكترونلجذب 

. التأين الثاني وجهد التأين الثالث 

عدد جهد التأين يزداد بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة ويقل بزيادة ال) 

( الذري في الزمرة الواحدة 



-:الكهربائيةالسالبية-2
بطترتعندمانحوهاالمشتركةااللكتروناتجذبعلىالعنصرذرةقدرةوهي

.اخرعنصرذرةمع

الىاراليسمنانتقلناكلماالواحدةالدورةفيالكهربائيةالسالبيةتزداد-1

القطرفنصقلتبسببوذلك.صفرسالبيتهاالنبيلةالغازاتماعدااليمين

.اإللكترونجذبفيسهللالكترونالنواةجذبفيزدادالذري

فلاسالىانتقلناكلماالواحدةالمجموعةفيالكهربائيةالسالبيةتقل-2

النواةجذبفيقلالذريالقطرنصفزيادةبسببوذلك.المجموعة

االلكترونجذبفيصعبالللكترون



-:والالفلزيةالخواص الفلزية -3

اليمينلىاانتقلنااذاالفلزيةالخاصيةتقلثمقويفلزيبعنصرالدورةتبدأ–1

الىةالالفلزيالخاصيةتزدادثمفلزيةشبهعناصرالىتصلحتىتدريجيا

.ةالخاملالعناصرتأتيثمالالفلزاتأقوىتعتبروالتيالسابعةالمجموعة

.  األسفلالىفي المجموعة الواحدة تزداد الخاصية الفلزية كلما انتقلنا -2

-:أنصاف األقطار األيونية -4

التآصرحالتيفيالبعضبعضهامنالذراتاقترابلمدىمقياساودالههوالقطرنصفان

.الدوريالجدولعناصربينالعالقةتتبينخاللهامنالتيالخواصاحدوهووالالتاصر

لعدد نصف القطر الذري يقل بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة ويزداد بزيادة ا)

(  الذري في الزمرة الواحدة 





غطضوتحتالغازيةالحالةفيماعنصرذراتخاللكهربائيتيارمرورعند

ذاهوبتحليلالمثارةاوالمتهيجةالذراتمنينبعثضوءفأنمنخفض

فبالطيتعرفالخطوطمنمجموعةعلىنحصلالموشوربواسطةالضوء

كليتميزكمامحددينوترددموجيبطولخطكليتميزحيث.الخطي

.اخرعنصرلذراتالخطيالطيفعنيختلفبطيفعنصر

(لمرئيةاالمنطقة)المرئيةالطيفضمنتقعالتيالطيفيةالخطوطرؤيةيمكن

بقيةةرؤييمكنالبينماالمجردةبالعينالسبعةالطيفالوانتمثلوالتي

.الكهرومغناطيسيالطيفضمنتقعالتيالخطوط





ذرةفيالمحددةالتردداتذاتالطيفخطوطتفسيرامكنبورنظريةباستخدام

طاقيةتوياتمسمنااللكترونالنتقالنتيجةالمنبعثةالطاقةتمثلانهاعلىالهيدروجين

باالحرفبوراليهااشارحيثمنخفضةطاقةذاتمستوياتالىمرتفعة

N , M ,L ,K..........الخ, ً سماةالمالذريةللنظريةالرياضيةالطبيعةمعتوافقا

وهوئيسيالرالكمعدديدعىبعددالمستوياتلهذهاشيرفقدالكمميكانيكيةبنظرية

لرئيسياالطاقيوالمستوىالنواةبينالمستوىاوالرئيسيالطاقيالمستوىيحدد

(...1,2,3,4)موجبةصحيحةعدديةقيميأخذحيثnبالحرالعددلهذاويرمز



نالوحظالتحليلعلىعاليةمقدرةذاتطيفيتحليلاجهزةاستخدامعند

ربةالمتقاالخطوطمنمجموعةمنتتكونبلمنفردةليستالطيفخطوط

قسامانلوحظذلكالىاضافةالدقيقةالتراكيببظاهرةالظاهرةهذهوسميت

الظاهرةهذهتعرفحيثمغناطيسيمجالفيمرورهاعندالخطوطبعض

العالمقبلمن(L)الثانويالكمبعددالدقيقةالتراكيبسميت.زيمانبتأثير

MLيالمغناطيسالكمعددوجودتفسيرتمفقدذلكالىاضافة.سمرفلد

.MSالمغزليالكموعدد



p-block 



لهالمنتميالمستوىرقمتساويالفرعيةالمستوياتعدد-1

نمستوييلهالثانيوالمستوىواحدفرعيمستوىلهاألولفالمستوى

.الخ....فرعيين

 n2عدد األوربيتاالت في المستوى األساسي تساوي مربع رقم المستوى-2

ضعف عدد اإللكترونات التي يمكن أن يتسع لها المستوى األساسي تساوي-3

2n2مربع رقم المستوى 



وناتا عدد المستويات n2األوربيتاالتعدد n2 2لكتر

الفرعية

رمز المستوىnرقم المستوى

211s1K

81+3=42s , 2p2L

181+3+5=93s , 3p , 3d3M

321+3+5+7=164s , 4p , 4d , 4f4N



:يحكم توزيع اإللكترونات في مدارات الذرة عدد من القواعد 

فياإللكتروناتتدخل-:(التصاعدىالبناءمبدأ)باوأوفقاعدة-:أوالا 

.كذلبعدمنهااألعلىتمألثمأوالالمخفضةالطاقةذاتالفرعيةالطاقةمستويات



: أمثلة 

18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

54Xe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s24d10 5p6

79Au: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 6d10

أنوالسبب3dالمدارقبل4sالمدارملءيتمأنهنالحظباوأوفلقاعدةوفقاسبقماخاللمن-:مالحظة

4sمدارمنالطاقةفيأعلى3dمدارتجعلالمداراتتداخالت

ولهذافارغأوممتلىءنصفأوممتلىءيكونأنالمداراستقرارحاالت.باوأوفلقاعدةاستثناءاتهناك-:استثناء

:التاليالمثالنأخذذلكولتوضيحباوأوفقاعدةمناالستثناءاتبعضنجد

Cu29 : 1S2 2S2 2P6 3S2 3p6 4S1 3d10



ا  األعداداوىتتسأنيمكنالأنهعلىالمبدأهذاينص-:لالستبعادباوليمبدأ-:ثانيا

.واحدةذرةفيإلكترونينألياألربعةالكمية

ا  يكنلمماالذريالمدارفيمنفردةتكونأناإللكتروناتتميل-:هوندقاعدة-:ثالثا

.المداراتعددمنأكبرعددها



:تية للوصول إلى التركيب اإللكتروني الصحيح لذرة العنصر يجب مراعاة القواعد اآل

علىوزيعهايتمالتياإللكتروناتعدد–1

الذريالعدديساويالمتعادلةالذرةالمدارات

.للعنصر

ينإلكترونمنأكثرالواحدالمداريحتويال–2

.

تاإللكتروناتوزيععندهوندقاعدةمراعاة–3

.الفرعيةالمستوياتالمداراتعلى

مألتالمداراتعلىاإللكتروناتتوزيععند–4

فالمدارطاقةاألقلالمدارمنبدءالمدارات

.طاقةاألعلى



2sولديناالثانيالمستوىففي,ادناهفيالموضحاإللكترونيللتوزيعوفقًا:الحل , 2pقيمةأنوبما

ℓ2فييتواجداإللكترونأنيعنيفهذا,1تساويpأنوبما,اوربتاالتالثالثأحدىفيmℓ
= -1 لذا,ممتلئاالوربتالهذاولكن,(-1)األيسرالمربعفييتواجداإللكترونأنيعنيهذا,

msالمغزليالكمعددخاللومن,النهائياإللكترونلتحديدأخيرعددإلىنحتاج = أننجد1/2-

ورةالصفياألسودبالخطموضحوهو(لألسفل)الساعةعقارببعكسموجوداإللكترونهذا

.نفسها



,ممتلئsلمداراألولالمستوى,البدايةمنمستوىكلفيحدةعلىإلكترونكلبعدنقوم:الحل

مستوىالإلىننتقلاآلن,إلكتروناتأربعةأولتجاوزناهكذا,أيًضاممتلئsلمدارالثانيوالمستوى

pلمدارالثاني التاليالمجالفييقعسوفإلكترونوثاني,-1المجالفييقعسوفإلكترونأول,

تجاوزنانابأنتالحظقد.الصورةفياألسودبالخطالموضحالسادسلإللكترونوصلناهكذا,0وهو

هوندلقاعدةطبقًاوهذا,األولاإللكترونمعالمجالنفسفييقعالذياآلخراإللكترونعد

Hund's Ruleيحدثمث,أواًل منفردبشكلالمجاالتهذهتشغلاإللكتروناتأنعلىتنصالتي

.معاكسباتجاهولكنالطريقةبنفساألخرىاإللكتروناتوتشغلالتزاوج



كمثالااللمنيومذرةباستخدامباوليقاعدةوضح/س



األيونيةاالواصر-1

ذرةسبتكتبحيثأخرىإليذرةمناإللكتروننقلعمليةيشملاأليونيالترابطإن

.إلكترونًاأخرىذرةتفقدبينماإلكترونًا،واحدة

سالبةشحنةالناتجةاأليوناتأحديحملanion،موجبةشحنةيحملاآلخرواأليون

cationجزيءينوتكولتشكيلمعًاالذراتوتتحدتتجاذب،المعاكسةالشحناتألن

.(والسالبالموجب)شق ينمنمكونأيوني

يُعدNaClالصوديومأيونيةاصرةعلىتحتويالتيالمركباتأشهرمنNa+

-Clالسالبللكلورإعطائهليتمإلكترونيفقدالذيالموجبالشقفييتمثل

.NaClالصوديومكلوريدجزيءمكونينسويًاليتحدا





الروابط التساهمية-2

وهيء،جزيوتشكيلتكوينفيالبعضبعضهامعتساهمالتيالروابطهي

القطبيةةالتساهميالرابطةوهمانوعينإليتنقسموشيوًعاالروابطأكثرمن

.الهيدروجينيةالروابطأوقطبيةوالغير

الروابط التساهمية القطبية

ةالرابطفيلإللكتروناتالمختلفةالجذبعواملمنالعديديحدثقد

النتيجةذههالتوزيعمتساويةغيرشحنةينتجممامتحدتانلذرتانالتساهمية

ونياأليالترابطبينوسيطةحالةإنها.القطبيةالرابطةباسمتُعرف

الطرفوقليالً سالبًامشحونًاالجزيءطرفيأحديكونحيث؛والتساهمي

فييفةالطفاالختالالتهذهإلىيشار.قليالً إيجابيةبشحنةمشحوناآلخر

.(-أو+)مرتفعةشحنةمعالصغيرةدلتابرموزالشكلفيالشحنةتوزيع

يرتبطحيث،H2Oالماءهيpolarالقطبيةللروابطالمشهورةاألمثلةمن

.قطبيةتساهميةبروابطبداخلهالماءجزيء





الروابط الهيدروجينية. 3

منوجزبينتقعهيدروجينذرةيتضمنتفاعلهوالهيدروجينيالترابط

.لإللكتروناتكبيرانجذابلهاالتياألخرىالذرات

الرابطةأواأليونيةالرابطةمنأضعفالهيدروجينيةالرابطةهذهإن

فانديرفالقوىمنأقوىولكنهاالتساهمية؛

فيوأمختلفةجزيئاتفيالذراتبينهيدروجينيةروابطتوجدأنيمكن

.الجزيءنفسمنأجزاء

تساهميًااارتباطً أوكسجينأونيتروجينأوفلورذرةترتبطذلك،علىمثال

هيدروجينبذرة



الروابط الفلزية أو المعدنية. 4

المادةفيضالبعببعضهاالذراتتربطالتيالقوةهيأوالمعدنيةالفلزيةالرابطة

.المستخدمةالمعدنية

وثيقبشكلمعبأةذراتمنالصلبةالمادةهذهتتكون.

اتالذرمنذرةلكل-الحاالتمعظمفي-الخارجياإللكترونيالغالفيتداخل

ناتإلكتروتتحركلذلك،نتيجةالمجاورة؛الذراتمنكبيرعددمعالمعدنية

.الذراتمنمحددزوجبأيترتبطوالأخرىإلىذرةمنباستمرارالتكافؤ

ادالموفيالموجودةتلكعكسعلىالمعادن،فيالتكافؤإلكتروناتفإن

نسبيًاريةبحالتحركعلىالقدرةولهاثابتة،أوساكنةغيرتساهميًا،المترابطة

.بأكملهاالبلورةأنحاءجميعفي

لتفاعلاويؤديموجبة،أيوناتوراءهااإللكتروناتتتركهاالتيالذراتتصبح

التيباطاالرتأوالتماسكقوةنشوءإلىالتكافؤوإلكتروناتاأليوناتهذهبين

.معًاالمعدنيةالبلورةتربط





البشرية،حياتنايفمهمدورللكيمياءوالكيمياءعلمقلبالكيميائيةالتفاعالتتعتبر
ً والزراعةالصناعاتمنالعديدفيتدخلفإنها انكماالطبمجالفيتدخلوايضا

مادةعلىئيةكيميامادةإضافةحينجديدةموادإلنتاجتستخدمالكيميائيةالتفاعالت
وانتاجدتينالماتفاعلسيتمبعدهاتفاعللكلمعينةظروفوبوجودأخرىكيميائية

.جديدةمادة

لعملي ةهو:الكيميائيالتفاعل وجديدة،مختلفةوادملتنتجالمتفاعلةالموادفيهاتتحوَّ
االمتفاعلةالموادتكونوقد منالكثيرفتُعروقدمركَّبات،أوكيميائيةعناصرَ إم 

ةُمستخدمةوكانتالكيميائيةالتفاعالت الوقودرقحتفاعالتمثلالقدم؛منذومهم 
لتفاعالتزجاج،إلىالرملتحويلللطاقة،المنُتجة الُجبنإلىالحليبتحوُّ
.الكثيروغيرها



: نوعين الىيمكن تقسيم المواد التي تذوب في الماء 

فيتحلللهاعندتعطيالتيالموادوهي-:Electrolytesالمتفككةالمواد-1

وديومالصكلوريدمثلالكهربائيالتوصيلعلىقابليةلهاويكونايوناتالماء

NaClاولماءافيتامتحللتتحللالتيوهيقويةالكتروليتيةمواداماوتكون

ا تتفككاوتتحلالتيوهيضعيفةالكتروليتات ا اوجزئيا االمونيالمثضعيفا

.الخليكوحامض

تعطيالالتيالموادوهي-:Nonelectrolytesالمتفككةغيرالمواد-2

وصيلهاتاناوالكهربائيالتوصيلعديمةتكونلذلكالماءفيتحللهاعندايونات

.جداضعيفيكون



بينكيميائيتفاعلبأنهالتعادلتفاعلتعريفيمكنالتعادلتفاعالت-:أوالً 

اتحاد،يحدثالتعادلتفاعلففي.ماءوملحذلكعنينتجوقاعدةوحامض

.الماءذلكعنفينتجOH–وأيوناتH+أيوناتبين



 ً يحتويكيميائيمحلولتفاعلعندالترسيبتفاعالتتحدث-:الترسيبتفاعالت-:ثانيا

(أنيون)سالبأيونعلىيحتويكيميائيمحلولمع(كاتيون)موجبأيونعلى

ىللذوبان،قابلغيرصلبمركبينتجوبالتالي .(براس)المرك بهذاويسم 

موادالذوبانقابليةدراسةخاللمنالمحلولفيالمتكونةالمادةراسبتوقعيمكن

للذوبانابلةالقالمادةمنكميةأكبرأنهاعلىللذوبانالقابليةتعريفويتم،المختلفة

.محددةكميةفيحلهايمكنالتي

:هيالمعروفةالترسيبطرقاهمومن

كافؤالتنقطةعندمميزلونلهمرسبتكوينعلىالطريقةهذهتعتمد-:Mhorطريقة

المعايرةةطريقمنالبروميدأوالكلوريدأيوناتلتحديدكدليلكروماتأيونويستخدم

.القياسيةالفضةنتراتبمحلول

قطةنعندالمعايرةأثناءيحدثالذياالمتزازعلىالطريقةهذهتعتمد:فاجانطريقة

أوباتالترسسطحعلىاللونظهورفإن،لذلكوفقًا.معينةظروفظلفيالتكافؤ

.التكافؤنقطةإلىيشيراختفائه

يستخدمو،كدليلالحديدمنثالثيأيوناستخداميتمالطريقةهذهفي:فولهاردطريقة

.الفضةأيونمعايرةفيالبوتاسيومثيوسياناتمنقياسيمحلول





ا   Oxidation Reduction Reactionsتفاعالت األكسدة واالختزال -:ثالثا

اإللكتروناتالجزيءأوالذرةفقدانعملي ةأن هاعلىاألكسدةتعرف ويسم ىبة،موجشحنتهايجعلمم 

أوالذرةساباكتعملي ةفهيالنقيضعلىواالختزالبالمؤكسد،التفاعلهذافيالجزيءأوالعنصر

اإللكتروناتالجزيء ىسالبة،شحنتهايجعلمم  .بالمختزلالجزيءأوالعنصرويسم 

-:الىواالختزال االكسدةوتقسم تفاعالت 

التكوين اوتفاعالت االتحاد -1

تفاعالت االنحالل -2

البسسيطاالحاللتفاعالت -3



iiiلتفاعالت , ii , iالكربونذرتيمنلكلالتأكسدرقمازدادCوذرة

رقمونقص(أكسدة)التواليعلى(4)+،(4+,2)+إلىصفرمنSالكبريت

فيبينما،(اختزال)(2-)إلىصفرمنمنهماكلفيOاألكسجينلذرةالتأكسد

(أكسدة)(2)+إلىصفرمنMgالمغنيسيوملذرةالتأكسدرقمزادivالتفاعل

ً ونقص .(اختزال)(2-)إلىصفرمنOاألكسجينلذرةالتأكسدرقمأيضا



ا  Complex-ion Formationتفاعالت تكوين المعقدات -:رابعا

بواحداالرتباطالىمنهااالنتقاليةالعناصروخاصةالفلزاتأيوناتبعضتميل

يعرفمامكونةاألخرىالجزئياتأواأليوناتمنأكثرأو

:مثالً (Complex)بالمعقد

ونـاأليتقاس قابلية األيون الفلزي لتكوين 

ثابت التكوين أو أو األيون المعقد بثابت 

عادة ما تكون الروابط و. ثابت االستقرار

تناسقيــــةروابط ون المعقدــــــاأليداخل 

https://ask-chemistry.com/1061


جزوعلىتحتوىأكثرأوذرةوجودعلىيعتمدالمعقداأليونتكونالشكلبهذا

الذرة)عليهالقويطالتناسقيةالرابطةلتكوينالفلزأيونالىتقدمهأنيمكنالكترونات

القابلاأليونأوالجزئيحتوىوقدالسابقالمثالفيالنيتروجينذرةمثل(المانحة

ومثلاألمينائيثنااليثلينمثلذلك،أكثرمنأومانحتينذرتينأوالفلزبأيوناالرتباط

تناسقيةرابطةمنالفلزيبالكاتيونالجزيئيفيهايرتبطالتيأوااليوناتالجزيئاتهذه

.الثباتمنعاليةدرجةعلىمعقدةايوناتتكوينعنهاينشأ

Centralالمركزيباأليونالتفاعلفيالمعقدتكوينفيالداخلالفلزياأليونعلىيطلق ion
،Ligands(المرتبطات)أو(المتصالت)المركزياأليونبهذاترتبطالتيالمجموعاتتسمى

.التناسقمجموعاتأيضاوتسمى



:- Types of Ligands المرتبطات انواع

أحادية السن

ن ثنائية الس

متعددة السن

ةواحدمجموعةعلىتحتويالتىالمعقدات

األلكتروناتمنزوجمنحعلىقادرةفقط

فلزيالباأليونوترتبط.السنأحاديةتسمى

.فقطواحدةتناسقيةبرابطة

علىتحتويالتىComplexالمعقدات

تسمىلأللكتروناتمانحتينمجموعتين

أليونايرتبطحيث.السنثنائيةبالمعقدات

.تناسقيتينرابطتينبواسطةالفلزي

ورباعيةثالثيةلمعقداتأمثلةهناك

المعقداتأهمولكنالسنوخماسية

complexالسنسداسيةهي.

Ethylenediamine
tetraacetic acid


