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 بنية المادة والرابطة الكيميائية 
The Structure of the Mater and the Chemical Bond  

 
 Bonding Forces between Molecules                  قوى االرتباط بين الجزيئات

صمبة. يعد فيـ القكى الجزيئية  تكجد المادة عادة في ثالث حاالت أساسية: غازية, سائمة,    
 اسة الجمل الصيدالنية.ميمًا لدر 

 :طبيعة التأثيرات المتبادلة بين الجزيئات 
      cohesion and attractionػ التجاذب بيف الجزئيات كالتماسؾأ 

    Adhesionب ػ االلتصاؽ بيف الجزيئات 
    Repulsionج ػ التنافر

 ثناء حدكث ىذه التأثيرات تحدث تغيرات في طاقات الركابط بيف الجزئيات .أ
دي معرفة ىذه التأثيرات كتكازناتيا إلى فيـ العديد مف خكاص المادة في حاالتيا المختمفة يؤ 

سائمة, صمبة( كخكاص أخرى لممعمقات كالمستحمبات كثباتيا, تكضيب بكدرة الدكاء داخل  ,)غازية
 السائمة في المعمقات. الصمبة أك الكبسكالت, تشتت المادة الدكائية

 Attractive and Repulsive Forces قوى التجاذب والتنافر 
ثير متبادؿ بيف الذرات أك الجزيئات تككف قكى التجاذب كالتنافر ىي القكى أعندما يحدث ت   

زيئات بعضيا مف بعض, األساسية. يؤدي اختالؼ شحنة الجزيئات كقكى االرتباط إلى تقريب الج
 .كالعكس صحيح

 . ىذه الحاالت البة دكرًا ىامًا فيتمعب شحنة االلكتركف الس
 افر بتناقص كتركنية لمجزيئات كيزداد التنلينشأ التنافر بسبب التداخل بيف الغمامات اال

 .المسافة بيف الجزيئات
  تتساكى قكى التجاذب كالتنافر عند مسافات محددة بيف الجزيئات(4-3A˚ )  كتككف 

 حدىا األدنى .. تككف الطاقة الكامنة لمجزيئات في الجزيئات في حالة تكازف عند ذلؾ
بنية الجزيئة , لكيميائية بيف الذرات في الجزيئةالرابطة اك تعد مسائل تشكل الجزيئات مف الذرات 

 . مية ذات أىمية بالغة في الكيمياءكقدرتيا التفاع
  الذرات إلى خمسة أنكاع : فتقسـ الرابطة الكيميائية بي  
 ييدركجينية, ق ػ قكى فاندرفالس . ػ ال, ب ػ التشاركية, ج ػ المعدنية, د األيكنيةأ ػ 
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 Ionic bond                             : األيكنية أ ػ الرابطة 
تنتج عف انتقاؿ كامل لاللكتركف مف ذرة إلى أخرى. تكتسب الذرة التي ينتقل فييا االلكتركف 

 .شحنة مكجبة كاألخرى سالبة. كما في حالة تفاعل ذرة كمكر مع ذرة صكديكـ
Na + Cl =  Na+Cl- 

 NaClمع بعضيما لتشكل مركب كمكريد الصكديكـ  األيكنافتحد ي
  الفراغ, كغير مشبعةبأنيا غير مكجية في  األيكنيةتتصف الرابطة. 
  تككف المركبات األيكنية عادة مركبات صمبة في الشركط العادية, كال تكجد عمى شكل

 جزيئات منفردة .
 مسافةيككف طكؿ الرابطة األيكنية مساكيًا الr   بيف نكاتي األيكنيف . 
 افق تشكل الشبكة البمكرية مف األيكنات بانطالؽ طاقة تدعى طاقة الشبكة البمكرية ر يت 

Na+
(g) + Cl-(g) =  NaCl(s) + ENaCl 

ENaCl  _ل مكؿ كاحد مف كمكريد الصكديـك .الطاقة المتحررة عند تشك 
 في حالة حرة .   -Clك  +Naلكف مف الصعب جدًا كجكد كعزؿ األيكنات 

  يتشكلNaCl   مف تفاعل معدف الصكديكـ مع غاز الكمكر Cl2 كتنطمق أثناء ذلؾ كمية
 مف الحرارة تدعى انتالبية تشكل المركب 

Na(s) + 1/2Cl2(g)= NaCl(S)          ∆H0
t=185.9K.cal 
H0∆كيككف حساب 
t  أسيل مف حسابE 

                                Covalent Bondب ػ الرابطة التشاركية 
عّرؼ لكيس بأف الرابطة التشاركية تنشأ نتيجة التشارؾ في زكج أك أكثر مف االلكتركنات بيف 

 الذرتيف 

H. +.H = H:H or H-H 

Cl Cl+ Cl Cl or Cl Cl

 
:Cl. + :Cl. = :Cl:Cl:  or  :Cl-Cl: 

 مثل:ات متعددة الذرات تتشكل الرابطة التشاركية عند اتحاد الذرات لتشكيل الجزيئ 

                                     

H O H H N H

H

CH H

H

H

 

       ماء               نشادر           ميتاف                                
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 الذرتاف بزكجيف أك ثالثة نحصل عمى رابطة ثنائية أك ثالثية  شارؾتعندما ت: 
O O+ O O or O O=

 

N N+ N N+ or NN 
  يمكف أف ينزاح الزكج االلكتركني باتجاه الذرة األكثر كيرسمبية كفي ىذه الحالة تككف

 الجزيئة الناتجة قطبية مثل: 
Cl+H H Cl

 
 ينزاح الزكج االلكتركني باتجاه ذرة الكمكر األكثر قطبية.

  Metallic Bond                                  دنية:المعج ػ الرابطة 
 عبارة عف مكاد بمكرية في الشركط العادية.المعادف     

تتداخل المدارات  البمكرية,عند اقتراب الذرات المعدنية بعضيا مف بعض نتيجة تشكل الشبكة 
مدار آلخر محققة بذلؾ التكافؤية في الذرات المتجاكرة مما يجعل االلكتركنات تتحرؾ بحرية مف 

  المعدنية.الرابطة بيف جميع الذرات في الشبكة المعدنية كتتشكل الرابطة 
  تتحرؾ االلكتركنات في جمع أجزاء المعدف )تسبح االلكتركنات في كل األجزاء (, كتككف

االيكنات المكجبة مغمكرة في بحر مف االلكتركنات الحرة, كيفسر ذلؾ العديد مف 
 . قابميتيا لمسحب كالتصفيح كنقل التيار الكيربائي (خكاص المعادف )

  Hydrogen Bond                           جينية : ك د ػ الرابطة اليدر 
  الجزيئات.تنشأ ىذه الرابطة بيف    

  .يشكل اليدركجيف رابطة إضافية عندما يككف متحدًا مع عنصر شديد الكيرسمبية 
  مف الرابطة التشاركية العاديةعف الرابطة الييدركجينية أض تككف . 
  المتبادؿ داخل الجزيئات كيعد مف الخكاص المميزة  لمتأثيريعد ىذا االرتباط نمكذجًا

 السكريات المتعددة, الحمكض النككية .  البركتينات, مثل:لمجزيئات البيكلكجية 
 كرًا ميمًا في العديد مف الحاالتالرابطة اليدركجينية د تمعب : 
                                        في الماء السائل كالجميد  . تكجد      

كل ذرة أككسجيف ترتبط مع أربع ذرات أككسجيف أخرى كفق رؤكس رباعي كجكه  مثاًل:في الجميد 
تتكضع بينيا ذرات اليدركجيف ترتبط ذرتا ىدركجيف مع األككسجيف برابطتيف تشاركيتيف قطبيتيف 

  .يتيفىيدركجينبرابطتيف كترتبط ذرتاف أخريتاف 
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 بنية الجميد

  تمعب الرابطة اليدركجينية دكرًا ميمًا في عممية االنحالؿ, ألنو في العديد مف الحاالت
لمحل كما في حالة تتعمق االنحاللية بقدرة المادة عمى تشكيل ركابط ىيدركجينية مع ا

 . السكر في الماء
                                Van Der Waals Forces اندرفالس:فقكى ق ػ 

 ت أيضًا كما الرابطة اليدركجينيةتنشأ بيف الجزيئا . 
 ىي عبارة عف قكى كيربائية ساكنة بيف الجزيئات كتنشا بسبب قطبية كاستقطاب  ػ

 :أنكاع ةمف ثالث تتألفالجزيئات 
   a- قوى كيسوم:                           Forces Keesom 

  ف )أقكى أنكاع ركابط ئتيف قطبيتييبيف جز  التكجيييىي قكى التأثير المتبادؿ
 .فاندرفالس(

  عند اقتراب الجزيئات القطبية مف بعضيا تتكجو النيايات المتعاكسة في الشحنة
  البعض.بالنسبة لبعضيا   ألقطابافي ثنائيات 

  كمما كانت أكثر قطبية كمما كانت الرابطة أقكى       
 رتفاع درجة الحرارةتتخرب با . 
 تككف درجة غميانيا أعمى مف مثيالتيا غير القطبية كالمساكية ليا بالكزف الجزيئي 

+ - + - Cl ClH H











dipole-dipole attraction 
 ,الكحكؿ, األسيتكف, الفينكؿ...الخ,  HClمثاؿ: الرابطة في جزيئات  

    لبكتاف ()تككف الرابطة في األسيتكف أقكى مف الرابطة في ا       
 

  b- قوى ديباي: Debye Forces                                   
  ىذا النكع مف قكى فاندرفالس يتضمف التأثير التحريضي بيف جزيئة قطبية كأخرى

 اإليتر, كمكريد الميتميف ...إلخ(. )مف المركبات سيمة االستقطاب  قطبية,غير 
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 لكتركنية لمجزيئة غير القطبية كينشأ الجزيئة القطبية عمى تشكيو الغمافة اال لتعم
عمى الجزيئة الالقطبية عـز ثنائي قطب كيربائي مؤقت, كتتبادؿ الجزيئات التأثير 

 المتبادؿ كثنائي قطب . 
  .نما بشدة الحقل الكيربائي لمجزيئة القطبية  ال يتعمق االرتباط بدرجة الحرارة, كا 

    c-   قوى لوندونLondon Forces                                  
 ىي أضعف أنكاع ركابط فاندرفالس  . 
  ال قطبيتيفالتي تحدث بيف جزيئيتيف )التشتتية( القكى بالقكى التبعثرية تسمى ىذه . 
  تتحرؾ االكتركنات باستمرار داخل الجزيئة فيؤدي إلى خمق تشكه خفيف في

تناظر في تكزيع الشحنات كيسبب ىذا التشكه عدـ  الجزيئتيف,اللكتركنية إلحدى ا الغمامة
يؤثر عمى جزئية مجاكرة لو فيخمق فييا ثنائي قطب  جدًا,ثنائي قطب لفترة قصيرة  أفينش

 بيف ىذه الثنائيات األقطاب بقكى التبعثر.  التأثير المتبادؿيدعى ىذا  لحظي. متحرض 
 ؟ أك لماذا تككف  ا تككف الرابطة بيف جزيئات اليكد أقكى مف الرابطة في الييميكـذلما

  ابًا مف الذرة األصغر )ىيميكـ ( الذرات ذات الكزف الجزيئي األكبر )يكد( أسيل استقط
 استقطابيا.ػ امتالؾ الذرة األكبر لعدد أكبر مف االلكتركنات مما يسيل  1     
  أكبر.ػ الذرة األكبر يككف نصف القطر الذري أكبر لذلؾ تستقطب بسيكلة  2     
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 States of mater المادة: تالاح
 

كيمكف لممادة أف  كالصمبة.الغازية ك السائمة  أساسية:تكجد المادة في الطبيعة بثالث حاالت    
كلكف كمما  الثالث,يمكف لممادة اف تكجد بالحاالت  فيزيائي(.تتحكؿ مف حالة إلى أخرى )تحكؿ 

( فإننا ال C˚25نصيار كالغمياف كبيرة كبعيدة عف الدرجة العادية )كانت الفركقات بيف درجات اال
 نصادؼ المادة في حاالتيا الثالث.

 المعادف ليا درجات انصيار عالية كتككف في درجة الحرارة العادية بالحالة الصمبة. _ 
 فإف اليدركجيف كاألككسجيف تتميع عند درجات حرارة منخفضة جدًا لذلؾ تكجدكعمى العكس  _ 

 في الدرجة العادية بالحالة الغازية. 
  للمادة:خواص الحاالت 

 الحالة الغازية الحالة السائلة  الحالة الصلبة
تككف الجزيئات متماسكة 

  أقل(بشكل قكي )عشكائيتيا 
تككف الجزيئات عمى تماس 

 مباشر مع بعضيا
الجزيئات متباعدة عف بعضيا 

 كحركتيا عشكائية
كتككف حركتيا محصكرة 

ىتزازات بسيطة حكؿ مكضع با
 التكازف 

كتحافظ عمى  محدكدة,حركتيا 
بعض الحركة الجزيئية كتتغير 

 مكاقعيا بشكل مستمر

مستمر, كتقطع  تتحرؾ بشكل
أكبر مف أبعادىا قبل  مسافة

أف تتصادـ مع بعضيا لمدخكؿ 
 تفاعلفي 

ىي حالة كثيفة كيمكف لمذرات 
أف تككف مرتبة بشكل منتظـ 

اك مكجكدة  ية(البمكر  )الحالة
 )عديمةبشكل غير مرتب 

  الشكل(

مف  )أقلىي حالة مكثفة 
 كغير مرتبة  الصمب(

 حالة غير مكثفة كغير مرتبة

ليا حجـ خاص بيا كليس ليا   محددليا حجـ كشكل 
 محددشكل 

ليا حجـ خاص بيا ليس  
كيشغل الغاز كل الحجـ 

 المكجكد فيو
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melting
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 لحرارة                      تحوالت ماصة للحرارةتحوالت ناشرة ل                     

 )تفاعالت: التكاثف, التجمد, الترسيب  )ناشرة لمحرارة 
 )تفاعالت: التبخر, االنصيار, التصعد )ماصة لمحرارة 

  الغازية:الحالة 
   فيو.يتألف الغاز مف جزيئات تتحرؾ حركة عشكائية مستمرة كسريعة داخل الحجـ المكجكدة _    

تؤدي حركة الجزيئات إلى اصطداميا مع بعضيا أك مع جدراف الكعاء كتدعى القكة التي تؤثر 
  الغاز.بيا الجزيئات عمى سطح الجدراف بضغط 

جزيئات الغاز ركابطيا ضعيفة كىي قابمة لالنضغاط كليس ليا شكل محدد نميز نكعيف مف  _  
 الغازات المثالية كالحقيقية. 
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 Ideal gas                                  المثالي:الغاز 

 . تمع األبعاد بيف الجزيئا مقارنةَ حجـ الجزيئات صغير جدَا  _أ  
 قكى تأثير متبادلة بيف الجزيئات بسبب تباعدىا.   تكجد_ الب  
  طاقتيا(.يككف التصادـ بيف الجزيئات مرنًا )عدـ تغير  _ج  

  المثالية:قكانيف الغازات 
 :تيل ـ ماريو ـ قانون بو  1  

عند درجة حرارة  ثابتًا,( يساكي مقدارًا P( في ضغطو )V: جداء حجـ معيف مف الغاز )النص
  ثابتة.

 P.V= const : الصيغة الرياضية
 مف أجل حالتيف لكمية معينة مف الغاز مع بقاء درجة الحرارة ثابتة يككف: 

P1.V1 = P2.V2 
  شارل:ـ قانون  2   

 .ً ثابتا رجة حرارتو عند بقاء الضغط معينة مف الغاز طردًا مع د يتناسب حجـ كمية :النص
بمعنى أنو عند زيادة درجة حرارة الغاز درجة  1/273كجد شارؿ أف معامل التناسب يساكي _  

  مئكية.مف قيمة ىذا الحجـ عند الدرجة صفر  1/273مئكية كاحدة فإف حجمو يزداد بالمقدار 
 Vt = V0 + 1/273 .V0.t               الرياضية:الصيغة 

=V0(273+t)/273                                     
 : فتيفممف أجل حالتيف لمغاز عند درجتي حرارة مخت

                           
.

273

273
,

273

273
.

2

2

1

1

2

1

2

1

2

02

1

01

const
T

V

T

V
or

T

T

V

V

t
VV

t
VV









 

 (T=273+t)حيث 
 ـ قانون غي لوساك: _3  
  حرارتو.ردًا مع درجة ضغط الغاز المكجكد في حجـ ثابت يتناسب ط النص:  
  الصيغة:  
.

2

2

1

1 const
T

P

T

P
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 قانون الغازات العام:   _4  
 P.V=const: تػ مف قانكف بكيل ػ ماريك 

~.نكتب ػ يتناسب الحجـ طردًا مع درجة الحرارة كيمكف أف  const
T

V
orTV    كباعتبار

مرتبط بدرجة الحرارة , بالتالي  PVأف حجـ الغاز يتناسب مع درجة الحرارة, أي أف الجداء 
RTPVorTPV    كىذا مف أجل مكؿ كاحد مف الغاز, كمف أجلn :مكؿ يككف 

nRTPV  
 تدعى ىذه العالقة بقانكف الغازات العاـ

احسب الضغط الناتج عف مكؿ كاحد مف غاز مثالي في حجـ قدره نصف ليتر عند الدرجة  :مثال
25˚C : 
               P.V=nRT          الحل:

 
.68.16

.5.0

273)./..082.0()1(
atm

Lit

KxKmolatmLitxmol

V

nRT
P  

 
 . ( Rحدات كخاصة ا) تعطى الك 

  الصيدالنية:االستفادة مف خكاص الغازات في بعض التطبيقات  :تطبيقات
كبعض الفحكـ اليدركجينية  N2ك  CO2يستخدـ مزيج يتألف عادًة مف  :الغازاتتمييع ػ  1

اقة الحرارية كعند تطبيق الضغط يزيد مف كعند تبريد ىذا المزيج يؤدي إلى خفض الط المفمكرة,
يمكف لو أف يحل  propellantقكة االرتباط بيف الجزيئات فيتحكؿ المزيج إلى سائل يدعى 

 المركبات الدكائية. 
عندما يخرج السائل مف البخاخ يتحكؿ إلى غاز ) متحرر مف الضغط ( كحامل لممادة الدكائية   

 ة كاسعة. كيسمح ذلؾ بانتشار الدكاء عمى مساح
كيقاس ضغط ىذيف الغازيف كيككف الضغط الطبيعي  O2ك  CO2ىي  :الدمـ غازات  2

كأي تغير في  45mm.Hg-35مساكيًا  CO2كضغط  85mm.Hgلألككسجيف في الدـ مساكيًا 
 الضغط يشير إلى مشاكل في الرئتيف. 

فما  740mm.Hgكالضغط C˚20 كذلؾ عند الدرجة  30mlإذا كاف غاز مثالي حجمو  مثاؿ:
 :  760mm.Hgكالضغط  C˚0ىك حجـ ىذا الغاز عند الدرجة 

mLV
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  السائلة:الحالة 
 تتميز بأنيا ذات بنية داخمية أكثر تعقيدًا مف الغازات.   

  السائمة:خكاص الحالة 
  السيالف.ػ الركابط بيف جزيئاتيا تسمح ليا بالحركة لذا تتصف بخاصة  1   
 تحتؾ عمى السطكح أثناء السيالف كحركتيا تتبع لخاصة نكعية بالسكائل تدعى بالمزكجة. ػ  2   
 نضغاط. لالػ السائل غير قابل  3   
 ػ لكل سائل تكتر سطحي خاص بو.  4   
 تجمد كضغط بخار.  غمياف,ػ لكل سائل نقطة  5   
 ػ قابميتيا لالمتزاج.  6   
ككزنو الجزيئي كدرجة  القطبية(كغير  )القطبيةئل يتعمق ضغط بخار السائل بطبيعة السا_ 

  الحرارة.
بتناقص  التبعثر( )قكى تناقص قكى لندف  )نتيجةيزداد ضغط البخار بانخفاض الكزف الجزيئي. _ 

  الجزيئي(.الكزف 
متساكياف تقريبًا بالكزف الجزيئي يككف  C4H9OH(74)كالبكتانكؿ  C5H12(72)البنتاف  مثاًل:

 . )قطبي(اف غير القطبي أكبر ألف البكتانكؿ يحكي ركابط ىيدركجينية ضغط بخار البنت
ميتانكؿ إيتانكؿ بركبانكؿ يككف ضغط البخار لمميتانكؿ أكبر بسبب تناقص  السمسمة ػ أما في

  قطبية(.مركبات  )جميعياالكزف الجزيئي 
كبر بسبب غير القطبي يككف ضغط بخار البنتاف أ C6H14غير قطبي كىكساف  C5H12ػ بنتاف 

  األقل.كزنو الجزيئي 
  السائل.قارف بيف األزكاج اآلتية مف حيث ضغط بخار  مثاؿ:

 C2H5OHػ إيتانكؿ -يانكؿ تم CH3OHػ 1
 .N2السائل  تركجيفكالن Heػ ىميكـ سائل 2
 .Neك النيكف السائل  HClػ كمكريد اليدركجيف السائل 3

) التبعثر ( تككف أقل في  كلكف قكى لندف تكجد ركابط ىدركجينية في كال المركبيف -1الحل : 
 ؾ ضغط بخار أعمى . مالمثيانكؿ لذلؾ يم

يئي أقل لذلؾ يممؾ كزنو الجز  Heكال المركبيف القكى المؤثرة ىي قكى لندف كفي  -2       
 . ضغط بخار أكبر

لذلؾ  في كمكريد اليدركجيف ركابط ىيدركجينية أقكى بينما في النيكف قكى لندف األخف -3      
 ضغط النيكف أعمى . 
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 يكضع مثاًل البكلي إيتيميف غميككؿ مع بعض األدكية السائمة ذات ضغط البخار العالي فيعمل
  الزمف.ة الدكائية مع دعمى تخفيف الضغط كمنع تفكؾ الما

  Solid State الصلبة:الحالة 
كعند ذلؾ  دة,محديمكف الحصكؿ عمى جميع المكاد في الحالة الصمبة كذلؾ عند شركط _   

التي تتألف منيا المادة إلى حد تصبح معو  أيكنات( ذرات, )جزيئات,تتناقص حركة الجسيمات 
كيكتسب الجسـ عند ذلؾ  بينيا,قكى التجاذب المتبادؿ بيف الجسيمات كافية لمكازنة قكى التنافر 

  لخارجية.اشكميا األكلي بعد زكاؿ القكى شكاًل محددًا ال يتغير. يمكف لممادة استعادة 
الجزيئات بشكل بسيط  )تتحرؾتككف الركابط بيف الجزيئات قكية كطاقتيا الحركية منخفضة _  

 .  التكضع(ف كاىتزازي حكؿ أما
  الصمبة:حاالت المادة      

 Polymersرات ثػ متماAmorphous , 3ػ عديمة الشكل Crystal ,2ػ الحالة البمكرية  1
 الحالة البلورية :  -1
ىندسيًا محددًا, فمثاًل تمتمؾ بمكرة كمكريد الصكديكـ شكاًل  ـ المكاد البمكرية شكالً تمتمؾ معظ    

سداسي الكجكه, يعكد السبب إلى التكضع المنتظـ شكاًل مكشكريًا  يكاالممكعبًا بينما تمتمؾ 
  unitلمجسيمات في أماكف محددة تمامًا تتكرر بصكرة دكرية تسمى الكحدة األساسية 

كاص ف البمكرة ال تتمتع بالخإ: حيث Anisotropyات بظاىرة تبايف الخكاصتتصف البمكر _  
 .نفسيا في االتجاىات المختمفة

  البلورات:ي فأنواع الروابط     
 خكاص               مثاؿ         شكل المادة

 ألماس              ركابط تساىمية     ذرات          
           عدنية قكية تتحرؾ األيكنات مركابط  نحاس                 معدف          

  المكجبة في بحر مف االلكتركنات                                       
 ة عالية لمحرارة كالكيرباء يناقم                                       

 ركابط فاندرفالس الضعيفة تماسؾ    برافيف       منتكؿ,   جزيئات       
 درجة انصيار منخفضة  ضعيف,                                       

 ذات قاسيةية قكية بمكرات أيكنركابط       NaClممح الطعاـ  أيكنات        
 درجات انصيار عالية                                           
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  : Polymorphismتعدد الشكل البلوري  
أف تكجد بأكثر مف شكل بمكري حيث يككف ليا البنية  الدكائية(لمركبات ا )كمنيايمكف لممادة _  

ات الذرية أك الجزيئية مما يؤدي الختالؼ الخكاص الفيزيائية ضعالداخمية نفسيا كتختمف بالتك 
  .الدكائية(كالكيميائية )اختالؼ الخكاص 

 لتحكؿ عككسًا.كيمكف أف يككف ىذا ا آلخر,يمكف أف تتحكؿ المادة البمكرية مف شكل  _  
 بمكري:مكاد ليا أكثر مف شكل 

 Cimetidine                3سيميتديف 
   Caffeine                     2ف ئيكافي
 Acetaminophen       4امينكفيف يتأس

 Chloramphenicol    3ككؿ يكمكرامفين
التكزع  لية,االنحال االنصيار, )درجةتختمف خكاص البمكرات باختالؼ الشكل البمكري _

  الدكائية:كقد يؤدي ذلؾ إلى ظيكر مشاكل كخاصة في المركبات  إلخ(........... 
فمثاًل في المعمقات قد يؤدي التحكؿ إلى  الدكاء,أػ قد تتحكؿ البمكرات الدكائية خالؿ حفظ    

 ازدياد أبعاد البمكرة كبالتالي تجمعيا كترسيبيا. 
 البمكرة(شركط  )باختالؼمى شكميف في الكقت نفسو ب ػ يمكف أثناء البمكرة الحصكؿ ع   

 . الصيدالنية(ذلؾ عمى المركبات  عكسين)كيختمفاف عف بعضيما في االستخداـ 
  بشكميف:ج ػ يكجد مثاًل الباراسيتامكؿ   

  كلكف مف مساكئو أف  الدكائية,ىك األكثر ثباتًا كىك المستخدـ في الصناعة  الميل:أحادي
  .ةرابطلذلؾ تضاؼ لو مكاد  ضعيفة,مضغكطات قدرتو عمى تشكيل ال

 :الشكل األقل ثباتًا كلكنو أفضل لتشكيل المضغكطات لكف ىناؾ صعكبة في  المعيني
  عميو.الحصكؿ 

مف المركبات المستخدمة في الصناعات الدكائية بشكل كاسع كخاصة لممراىـ  الكاكاك:د ػ زبدة    
  حاممة(. )مادةكالتحاميل 

 C˚37األكثر ثباتًا حيث ينصير عند الدرجة  كيككف الشكل  بمكرية,أشكاؿ ػ تكجد بأربعة 
كتضاؼ ليا  C˚40صنع التحاميل تصير الزبدة عند الدرجة . لذلؾ عند الجسـ(حرارة  )درجة

  قكالب.المادة الدكائية ثـ تبرد كتصبب في 
( كىي غير C˚28انصيار )درجةقل ثباتًا أما إذا سخنت إلى درجة أعمى تحكلت إلى الشكل األ

 مناسبة. 
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  :الحالة الصلبة عديمة الشكل-2    
تككف بنية جزيئاتيا غير مرتبة عمى عكس البنية البمكرية, كتككف الركابط فييا أضعف مف    

 الركابط في البنية البمكرية كانحالليتيا أكبر, كدرجات انصيارىا أقل . 
 ار عمى عكس الحالة البمكرية التي ليا درجة انصيار محددة . يصنكتمتمؾ مجااًل لدرجات اال

 يمكف لممركبات الدكائية أف تكجد بحالتيف بمكرية كعديمة الشكل :       
حيكي فعاؿ في الحالة  دصا novobiocinكبيكسيف كفاؿ مثل النفعىك الأحد الشكميف فقط _  

 في الحالة البمكرية.  ةعديمة الشكل كعديـ الفعالي
يككف احدىما أسرع تأثيرًا مف اآلخر مثل األنسكليف حيث يكجد األنسكليف  فعاالف:الشكالف _  

المديد ذك االنحالؿ البطيء ) بمكري (, كاألنسكليف المباشر ) غير البمكري ( انحاللو سريع 
 كتأثيره فكري . 

 Polymers :يرات (مي) البول المتماثرات-3    
 .كتدعى بالمتعددات أيضاً  ةالسل ىدرككربكنية مكرر س  
 العبكات.أك صناعة الكبسكالت الدكائية أك  كسكاغاتتستخدـ  _
 
 
 
 
 
  


