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  117, 119بمقارنة اشكال جزيئات الميثان واالمونيا والماء نجد ان الزوايا بين االواصر هي 

ماش الزوايا بين االواصر في كل من جزيئتي االمنيا على التوالي , والسبب في انك 115, 

 والماء  انة يوجد باالولى زوج منفرد من االلكترونات وبالثانية يوجد زوجان منفردان.

 : طريقة تنافر المزدوجات اإللكترونية في طبقة التكافؤ

تعتمد توجد طريقة تساعد على التوصيل الى اشكال جزيئات مركبات العناصر غير االنتقالية 

على عدد ونوع المزدوجات االلكترونية الموجودة في طبقة التكافؤ للذرة المركزية وتسمى 

 طريقة تنافر المزدوجات االلكترونية في طبقة التكافؤ .

  : القاعدة االولى

الترتيب المفضل لعدد من المزدوجات االلكترونية في طبقة التكافؤ لذرة ما هو ذلك الترتيب 

هذة المزدوجات الى اكبر مدى ممكن , اي ان المزدوجات االلكترونية او الذي يباعد بين 

االوربيتاالت المحتوية عليها تظهر وكانها تتنافر مع بعضها البعض وتتخذ الترتيب الفراغي 

 الذي يبقيها متباعدة .

 :   -:2الجزيئات التي لذراتها المركزية عددا من المزدوجات االلكترونية يساوي   (1)

 : لثانية القاعدة ا

يشغل المزدوج االلكتروني المنفرد حيزا من الفراغ اكبر من الحيز الذي يشغله المزدوج 

 االلكتروني الرابط

 : القاعدة الثالثة 

يقل حجم الحيز الفراغي الذي يشغل المزدوج االلكتروني الرابط بزيادة السالبية الكهربائية 

 للعنصر المتحد مع الذرة المركزية .

 الرابعة  : القاعدة 

( او تشغل المزدوجات  double bondيشغل المزدوجين االلكترونيين في اصرة مزدوجة )

( حيزا من اكبر من ذلك الذي يشغله triple  bondااللكترونية الثالث في اصرة ثالثية  )

 ( . single bondمزدوج الكتروني ألصرة احادية )

 

 -:المعقدات 

هي المركبات الناتجة من اتحاد ذرة مركزية مع ايون او جزيئة او مع عدد من االيونات او 

الجزيئات  بشرط انن يتعدى عدد االيونات  او الجزيئات ) الليكاند ( العدد التكافؤي لاليون 

 .المركزي 

EMLn 
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n =1-12 

Mالذرة المركزية تكون ايونا موجبا = 

L  موجب او ايونا متعادل او ايونا سالب = تمثل لليكاند ويكون  ايونا 

= N  تمثل عدد الليكا ندات التي ترتبط بالذرة المركزية 

 قد تعد  مركبات غير معقدة .      AlCl3, Mg Cl2المركبات 

 ومن ضمن الشروط لكي يتكون المعقد 

( له المركزي يجب ان يكون االيون المركزي موجود تحت الظروف االعتيادية )االيون -2

 رة على البقاء تحت الظروف الكيميائية المحيطة به .القد

الكيميائية المحيطة به في  الظروفللتفاعل القدرة على الحدوث في  يجب ان يكون -1

 عبارة عن حامض لويس او قاعدة لويس . الذرة المركزيةتكون  المعقدات 

  

  -:تسمية المركبات التناسقية 

 )  IUPACمن قبل نظام  هناك عدة قواعد وضعت

International union  of pure and applied chemistry   

 االتحاد الدولي للكيمياء الصرفة التطبيقية

 -طريقة ترتيب االيونات في المعقدات االيونية : -2

 يكتب الجزء الموجب اوال ثم الجزء السالب 

 Mg(OH)  (  ( Magnesium  hydroxide     2  مثال  هيدروكسيد المغنيسيوم  

       

بالنسبة للمعقد يكتب اسم الليكاند ثم الذرة المركزية  وهذا يعتبر الجزء الموجب اما الجزء 

 السالب فيكتب اخيرا 

3Cl]6)3[Co(NH     اللون االصفر يمثل الجزء الموجب 

 

Hexa amine cobalt(III) Chloride  (III)  وبلتسداسي امين ك  كلورايد    

 وبعد ذلك االيون الموجب  الذرة المركزيةاوال ثم   المعقديكتب الليكاند من  -مثال :

Potassium hexa   flouro  cobalt ate (III) ( 3بوتاسيوم سداسي فلورو كوبالت)  

سالب  اليكا ندمرتبطة ب الذرة المركزيةاذا كانت  الذرة المركزيةالى نهاية   (ate) يضاف المقطع   

 المركبات المتعادلة

  المتعادلة بشكل كلمة واحدة  المعقداتفي  سمااليكتب 
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[Pt(NH3)2Cl2 ]                     الذرة المركزية اوال ثم المتعادل ثم  السالب يكتب اسم الليكاند 

                                          

Dichloro di ammine platinum (II) ( 1ثنائي كلورو ثنائي امين بالتين )   

[Co(NH3)3(NO2)3   ] Tri nitro tri ammine cobalt (III)     

( 222وبلت )ثالثي  امين ك  نايترو  ثالثي   

-:اسماء الليكاندات  

تعطى اللليكاندات المتعادلة اسماء خاصة   

 نوع الليكاند  المختصر  اسمه صيغة الليكاند 

(NH3) Ammine      متعادل 

NH2CH2CH2NH2 Ethylene amine en  متعادل 

H2O aquo   موجب 

NO Nitrosyl  سالب 

CO Carbonyl  سالب 

 

ه يضاف الحرفالسالب اتالليكاندعند كتابة   (O) الى نهاية اسم الليكاند هالسالب اتالليكاند  -:   

 نوع الليكاند سالب اسمه صيغة الليكاند

CH3COO
-
 Acetato  

CN
-
 Cyanato  

F
-
 flouro  

O2 peroxo  
2-

O oxo  

OH
-
 hydroxo  

C2O4 Oxalato  

X
-
 Halo  

 

-عضوية تسمى كما هي :الليكاندات ال  

  نوع الليكاند سالب اسمه صيغة الليكاند

H
-
 hydride   

CH3 methyl   

C6H5 phenyl   

C5H5N Pyridine   
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 الليكاندات االخرى فتسمى 

نوع  اسمه صيغة الليكاند

الليكاند 

 سالب

 

(CH3)2SO Dimethyl soulfoxide   

(NH2)2CO urea   

(C6H5)3P Tri phenyl phosphine   

ASF3 Arsine tri fluoride    

PCl3 Phosphorus tri chloride    

C5H5 cyclopentane   

CH2= CH2 Ethylene   

 

-:الليكاندات تيب تر  

الموجب   الليكاند  -3ثم متعادل ال الليكاند -1ثم   السالبد الليكان-2  

العضوي  السالبد الليكان -3ثم متعادل العضوي ال الليكاند -1د الالعضوي   ثم الليكان-2  

[pt(NH3)4(NO2)Cl  ] chloro nitro tetra ammine platinum(IV)  sulfate   

( كبريتات 4كلورو نايترو رباعي امين بالتين )  

  

 االصطالحات العددية 

 تستخدم المصطلحات العددية التالية قبل اللليكاندات البسيطة 

Di ,tri , tetra ,penta , hexa, hepta     etc. 

تستخدم المصطلحات التالية  قبل اسم الليكاندات العضوية والالعضوية المعقدة والتي تحتوي 

السابقة وبعض االيونات السالبة . المصطلحات على   

Bis , tris ,tetrakis ,pentakis ……etc 

 امثلة 

[Cu(en)Cl2] 2SO4   DI chloro bis ethylene di ammine  

[Cu(SPMe3)6] ClO4    hexakis tri methyl phosphine sulfide cupper(II) Per 

chlorate 

 حاالت االكسدة نستخدم االرقام الرومانية للداللة على حاالت االكسدة لاليون المركزي  -

(I, II ,III, IV, V, VI )  
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ة نستخدم الرقمالمتعادل  ذرة المركزيةلل (0)  

(  -ة تستخدم االرقام الرومانية مسبوقة باشارة  )السالبولالعداد  التاكسدية   

 

 

[Ni(CO)4]    tetra carbonyl nickel  

 Na[Ni(CO)4]
-1

    sodium  tetra carbonyl nickelate(-1) 

 

  -نهاية االسماء :

ة تبقى كما هي , بينماالمتعادل ة والموجب المعقدات في المركزية االيونات   

ate )ات(    ة يضاف لها المقطع السالب المعقدات في المركزية االيونات      

[Ni(DMG)2]    Bis di methyl glyoximato nickel (II)  

قبل كل مجموعه جسريه        M تسخدم الرمز-المجاميع الجسرية ؛   
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 علم البلورات 

يختص هذا العلم بدراسة المواد المتبلورة من حيث الشكل الخارجي للبلورات اي دراسة عالقة 

االوجه البلورية بعضها ببعض وكذلك دراسة خواصها الطبيعية المختلفة والتركيب الذري 

لك المسافة بين الداخلي للبلورة ويقصد بذلك موقع الذرات وااليونات داخل الشبكة البلورية وكذ

وكذلك يمكن استعمال  بحيود االشعة السينيةتلك الذرات او االيونات وتدرس هذه الخصائص 

هذه االشعة للتمييز بين المعادن على اساس ان حيود هذه االشعة يكون على هيئه مختلفة من 

 معدن الى اخر اعتمادا على الترتيبات الذرية في المعدن الواحد .

 

  crѰstal:                                                                        البلورة

جسم صلب متجانس له تركيب كيميائي ثابت وتترتب الذرات او االيونات في داخل هذا الجسم  

بترتيب معين تحدها مستويات او اسطح ملساء تربطها عالقه تماثل محدده ,وهذه العالقة تكونت 

امل طبيعية وتحت ظروف مناسبه من الضغط ودرجه الحرارة وتركيز المواد في بفعل عو

( هي عباره (crѰstal faceالمحاليل .ان االوجه البلورية التي تحدد الشكل الخارجي للبلورة 

عن انعكاس للترتيب الذري الداخلي الذي يتحكم ايضا في كثير من الخواص الطبيعية االخرى 

امل التمدد الحراري ,معامل انكسار الضوء ,امتصاص الضوء  وحتى مثل درجة االنصهار, مع

 التوصيل الكهربائي .

 -: crѰstallizationالتبلور 

هي عمليه تكوين البلورات التي يمكن الحصول عليها اما من محلول مشبع بالمادة المراد 

.او   Naclالحصول منها على بلورات. كمثال على ذلك محلول مائي مشبع بكلوريد الصوديوم 

من منصهر والمقصود بذلك بان تصهر المادة المراد بلورتها ومن ثم يعاد تجميدها  وبذلك 

 مثال . Iئب و يمكن الحصول على بلورات من تبريد بخار ماده متساميه كاليود نتخلص من الشوا

قبل عمليه التبلور تكون الجزيئات او االيونات في حاله حركه دائمه والمسافة بينها تكون كبيره 

والرابطة البينية تكون ضعيفة نسبيا يصعب معها تماسك المادة ولكن عند تغيير الظروف 

حراره والضغط تتقارب تلك الجزيئات او االيونات وتزداد الرابطة البينية الطبيعية من درجه 

فنراه في ترتيب منتظم ينتج عنه بلورة متماسكة من المادة ويتوقف حجم البلورة الناتجة على 

 -ثالثة نقاط رئيسية هي:
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 تركيز المادة في المحلول  -1

 سرعه تبريد المنصهر او المحلول  -2

 معامل الزوجة   -3

وبازدياد العامل االول وقلت او انخفاض العاملين الثاني والثالث تتكون بلورات كبيرة الحجم 

 والعكس صحيح 

 االنظمة البلورية :. 

من خالل الدراسات وجد بان هنالك سبعه اشكال بلوريه عموميه تحدد معالم البنيه الداخلية لجمع 

البلورية يمكن ان تتفرع الى اربعة عشر شبكة المواد الصلبة البلورية وقد وجد بان هذه االشكال 

فراغيه ممثله باألشكال التالية, حيث يتبين ان للمكعب ثالثة اشكال فراغيه مختلفة هي المكعب 

البسيط , المكعب مركزي الجسم , المكعب مركزي االوجه وهكذا بالنسبة لبقية االنظمة البلورية 

 االخرى .

 




