
 
  إلكترونات التكافؤ والروابط الذریة                  :                

  
  : على قادرا الطالبأن یكون : فاھداأل

 .فھم المقصود بإلكترونات التكافؤ وعالقتھا بالروابط الذریة •
  .فھم الروابط بین الذرات وعالقتھا بالتوزیع اإللكتروني •
 .اد الھندسیة ومعرفة خصائصھاالتمییز بین المو •

----------------------------------------------------------------------------------------------

 تعتم  د كثی  ر م  ن الخ  واص الكیمیائی  ة والفیزیائی  ة عل  ى الكترون  ات التك  افؤ لم  سئولیتھا    :إلكترون  ات التك  افؤ

  .جد ھذه االلكترونات في المدار األخیر للذرةالمباشرة عن طرق الترابط بین الذرات وتو

، )الكت رونین (والھلی وم  ) یحوي الكترون واح د ( تطبق على جمیع العناصر ما عدا الھیدروجین      :قاعدة الثمانیة 

حیث وجد أن وجود ثمانیة الكترونات في المدار الخارجي للذرة یعطیھا مقدارا كبیرا من الثبات واإلستقرار فمثال 

ال تتفاع ل ألنھ ا تحت وي عل ى ثمانی ة الكترون ات ف ي الم دار                 ) Ne(والنیون  ) Ar(املة مثل االرجون    الغازات الخ 

  .االخیر

  :وترتكز ھذه القاعدة على ثالث حاالت

و تعم  د ال  ذرة إل  ى فق  د  ). ك  اتیون(وعن  دھا ت  صبح ال  ذرة موجب  ة ال  شحنة أو أی  ون موج  ب  : فق  د الكت  رون -١
  .ي المدار الخارجي اقل من اربعةااللكترونات إذا كان عدد االلكترونات ف

وتعمد الذرة إلى اكتساب الكترونات ). أنیون(تصبح الذرة سالبة الشحنة أو أیون سالب : اكتساب الكترون -٢
  .إذا كان عدد االلكترونات في المدار األخیر اكثر من أربعة

 .المشاركة مع ذرات اخرى -٣

   :الروابط الذریة 

 

 الروابط

 الروابط الكیمیائیة الروابط الفیزیائیة

 أیونیة  تساھمیة فلزیة ھیدروجینیة فاندرفال

 قطبیة

 غیر قطبیة
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 ھي القوى التي تربط ذرات العناصر مع بعضھا البعض في: لروابط الكیمیائیة ا-١

 تتم عادة بین الفلزات والالفلزات وفبل ان نعطي مثال لذلك یج ب معرف ة   :) Ionic Bond (الرابطة األیونیة) أ

  .الالفلزات وللتعرف على ھذه الرابطة البد اوال من معرفة خواص الفلزات و.الفرق بین الفلزات والالفلزات

 :خواص الفلزات

  .عدد الكترونات التكافؤ ال یزید عن ثالثة وبالتالي فإنھا تعمد إلى فقد االلكترونات -١

  .التوصیل الجید للكھرباء والحرارة -٢

  .وجودھا في صورة جامدة -٣

  .معتمھ ال تنفذ الضوء -٤

  .لھا بریق ولمعان -٥

  .لھا قابلیة التشكیل بالطرق والثني -٦

 .كترونات التكافؤ كبیر فھي تعمد الى اكتساب االلكترونات فإن عدد الالالفلزاتاما 

ةينويألا ةطبارلا ىلع   لاثم ) ال فلز  ،١٧Cl(والكلور  ) فلز ، ١١Na( الرابطة في كلورید الصودیوم بین الصودیوم         / 
 .ھي رابطة ایونیة

                                    Na 11 ---  1s2 2s2 2p6 3s1 

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

 الكترون  ات فل  ذلك یعم  د  ٧م  ن المالح  ظ أن ال  صودیوم یمتل  ك الكت  رون واح  د ف  ي الم  دار االخی  ر والكل  ور لدی  ھ      
  .الصودیوم الى فقد االلكترون ویصبح المدار الخارجي لھ وللكلور مشبع بثملن الكترونات

  

  

  

  

  

  

  

                          
                          
  الرابطة األیونیة ) ١ – ١(شكل                 
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ك  ل ذرة ت  ساھم  ،  وفیھ  ا تت  شارك ال  ذرات ف  ي اإللكترون  ات     :)Covalent Bond (الرابط  ة الت  ساھمیة ) ب

  .بإلكترون واحد على األقل وال یتم الفقد الكلي كما رأینا في الرابطة األیونیة

لدی ھ اربع ة غلكترون ات ف ي      ) C(یة فنج د أن الكرب ون        ھ ي رابط ة ت ساھم      CH4 الرابطة في جزئ المیث ان       /مثال

لدی  ھ إلكت  رون واح  د وعن  د ت  رابط أرب  ع ذرات ھی  دروجین م  ع ذرة كرب  ون  ) H(الم  دار الخ  ارجي والھی  دروجین 

  .برابطة تساھمیة یصبح المدار الخارجي لكال العنصرین مشبع

C6 --- 1s2 2s2 2p2 

H1 ---  1s1 

  

  

 

                                      

  

  الرابطة التساھمیة) ٢-١(                                                شكل 

 ھ ي الرابط ة الت ي ت شد ال ذرات م ع بع ضھا ال بعض داخ ل الفل ز أو           :) Metalic Bond( الفلزی ة  الرابطة ) ج

، ترونات التكافؤ فتصبح ھذه ال ذرات ایون ات موجب ة     تعتمد ھذه الرابطة على إطالق ذرات الفلزات إللك        المعدن و 

وقد تكون ھ ذه االربط ة ض عیفة    . وتكون اإللكترونات سحابة إلكترونیة تعمل على ربط الیونات الموجبة ببعضھا         

 ال ذي درج ة إن صھاره عالی ة         ف ي التنج ستن    ام ا  )ْم ٣٩- (كما ف ي الزئب ق وبالت الي ف إن درج ة إن صھاره منخف ضة              

  .طة قویةفالراب )ْ م٣٤١٠(

  

  

  

  

  

  )المعدنیة(الرابطة الفلزیة ) ٣-١(                                              شكل 

C 

H 

H H 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  .یمكن تقسیم المواد الھندسیة الى ثالثة اقسام رئیسیة لكل منھا خواصة الممیزة  :المواد الھندسیة

  

  

  

  :كل نوعوالجدول التالي یوضح الخواص الممیزة ل

  

  الخزفیات او السیرامك  البولیمرات   )المعادن(الفلزات 

عدد الكترونات التكافؤ ال  §
 .یزید عن ثالثة

التوصیل الجید للحرارة  §
 .والكھرباء

لھا بریق ولمعان بعد  §
 .الصقل

 .غیر منفذة للضوء §

 .لھا قابلیة التشكیل §

لھا كثافة عالیة مقارنة  §
  .بكثافة الماء

سیئة التوصیل للحرارة  §
 .والكھرباء

 .عاكسة سیئة للضوء §

بعضھا یمكن تشكیلھ  §
  .بسھولة

  

 .صعبة التشكیل §

 )قصفة(سھلة الكسر §

  .عازلة للكھرباء والحرارة §

  

  

  

  

  

 المواد الھندسیة

  البولیمرات الخزفیات او السیرامیك
 

  زاتالفل
 )المعادن(
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  :والمخطط التالي یوضح طریقة اخرى اكثر تفصیال لتقسیم المواد الھندسیة 

  

  
 

 المواد الھندسیة

 ال فلزیة فلزیة

 نفط

 خشب

 مطاط
 خرسانة

 بالستیك

 لماسا

 اسبستوس

 فوسفور

غیر 
 حدیدیة

  

 حدیدیة

حدید 
 الزھر

 فوالذ

 حدیدمطاوع

 سبائكي

 كربوني

قابل 
 للطرق

 سبائكي

فلزات 
كثیرة 

 االستعمال

فلزات ذات 
استعماالت 

 محددة

فلزات 
 جدیدة

  نحاس
  المونیوم

  ماغنیسیوم
  زنك

  قصدیر
  رصاص

 نیكل

  زئبق
  بالتین

  منجنیز
  كوبالت

  كروم
  فضة

 تنجستن

  فاندیوم
  ھافیوم

  كونیومزر
  نیوبیوم
 بریلیوم

 للصب
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