
  وتمثيل لويس لروابط الكيميائيةللصف التاسع في درس ا ورقة عمل

عددي أنواع الروابط الكيميائية : 

1- الرابطة األيونية : هً رابطة تنشأ بٌن فلز والفلز حٌث ٌفمد الفلز إلكترونات وٌكتسبها الالفلز مثل 

. أو الكلور مع المغنٌسٌوم ارتباط الفلور مع اللٌثٌوم أو الكلور مع الصودٌوم  

                               

2- الرابطة التساهمية : هً رابطة تشاركٌة بٌن الفلز والفلز ٌساهم كل عنصر بعدد من إلكترونات 

الهٌدروجٌن أو الكلور مع الهٌدروجٌن .مثل تفاعل ذرتٌن من المستوى األخٌر للوصول إلى االستمرار   

      

الروابط 
 الكٌمٌائٌة

 تساهمية

 فلزية

 هيدروجينية

 أيونية
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 إعداد / أ.همالج سلمي
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مثل  تنشأ بٌن الفلز مع الفلز

الرابطة بٌن ذرتٌن 

هٌدروجٌن أو بٌن ذرتٌن 

 نٌتروجٌن 

مثل  فلز مع الفلزتنشأ بٌن 

الرابطة بٌن الصودٌوم 

والكلور أو المغنٌسٌوم 

 والكلور

.......االسم : ...... : ........... الصف   

 مدرسة بنات المأمونية اإلعدادية / ب



 - اكتبي المصطلح العلمي فيما يلي :

)..................( أحد طرق تمثٌل إلكترونات التكافؤ للعناصر عن طرٌك النمط . -1  

 الفلز أي فلز مع الفلز حٌث ٌفمد تنشأ عند تفاعل أٌون موجب مع أٌون سالب )..................( رابطة -2

. فٌحدث بٌنهما تجاذب وٌكتسبها الالفلز لدٌه إلكترونات التكافؤ من  

رابطة تنشأ بٌن الفلز والفلز وٌتم فٌها مشاركة عدد من إلكترونات المستوى األخٌر ).................(  -3

رار دون فمد أو اكتساب .للوصول إلى حالة االستم  

)................( عملٌة ٌتم فٌها تفاعل بٌن جزٌئات المواد المتفاعلة للحصول على مواد جدٌدة تختلف  -4

 فً صفاتها وخواصها عن المواد األصلٌة .

 - عللي ما يأتي :

حدوث التفاعالت الكٌمٌائٌة وارتباط الذرات ببعضها البعض . -1  

........................................................................................................................ 

اختالف خصائص المركبات عن بعضها البعض . -2  

....................................................................................................................... 

لام العلماء برسم وتمثٌل إلكترونات التكافؤ للعناصر المختلفة . -3  

.......................................................................................................................  

تمٌل عناصر المجموعة األولى لفمد اإللكترونات كلما زاد رلم الدورة . -4  

....................................................................................................................... 

وعة السابعة الكتساب اإللكترونات كلما اتجهنا ألعلى ولل رلم الدورة .تمٌل عناصر المجم -5  

...................................................................................................................... 

 - قارني من خالل الرسم بين الرابطة التساهمية والرابطة األيونية :

 الرابطة التساهمٌة                                           الرابطة األٌونٌة

اد/ أ. همالج سلميإعد  


