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 اٌّشوت ٠زىْٛ : Coordination Compound التناسقً المزكب

  سبٌت ا٠ْٛ ِغ األغٍت ػٍٝ  cation ِٛجت ا٠ْٛ اسرجبط ِٓ اٌّؼمذ

anion ٚثب١ٌٍىبٔذاد رذػٝ  ِزؼبدٌخ جض٠ئخ أٚ سبٌجخ ا٠ٛٔبد ػذح أ   

Ligands   
 

 اٌى١ّ١بء ِٓ جضء :   coordination chemistry التناسقٍت الكٍمٍاء

 ا١ٌٍىبٔذاد ِغ اٌّٛججخ اال٠ٛٔبد اسرجبط و١ف١خ ثذساسخ ٠ٙزُ اٌزٞ اٌالػض٠ٛخ

 رحض١ش٘ب ٚطشق ٚرفبػالرٙب ٚخٛاصٙب ٚربصش٘ب اٌّشوجبد ٘زٖ ٚسٍٛن

   ثٙب ٠زؼٍك ِب ٚوً ٚرس١ّزٙب
 



 نبذة تارٌخٍت  
  ٠CoCl3.6NH3ؼزجش اوزشبف أ١ِٕبد اٌىٛثٍذ اٌثالثٟ ِثً اٌّشوت *  

 اٌجذا٠خ اٌحم١مخ ٌٍى١ّ١بء اٌزٕبسم١خ  ربس١ش٠ذِٓ لجً 
)  اْ ٠شرجظ ثّشوت آخش ِسزمش  ٠CoCl3ّىٓ ٌّشوت ِسزمش ِثً و١ف *    

 ٚاْ ٠ىٛٔب ِشوت جذ٠ذ ِسزمش( اال١ِٔٛب 
 أٚ اٌزٕبسم١خ اٌّشوجبد فٟ اٌّٛجت اال٠ْٛ ٠ىْٛ االح١بْ اغٍت *  

   االٔزمب١ٌخ اٌؼٕبصش ِٓ ٘ٛ اٌّؼمذاد

 فً الجذول الذوري  Transition elementsموقع العناصز االنتقالٍت 
 اٌجذٚي اٌذٚسٞ 

 اٌذٚساد ٚاٌّجب١ِغ 
 اٌزشل١ُ اٌمذ٠ُ ٚاٌحذ٠ث

  ِٛالغ اٌؼٕبصش فٟ اٌجذٚي اٌذٚسٞ  ...  30-1رٛص٠غ اٌؼٕبصش ِٓ 



 الجذول الذوري للعناصز



  الذري الجذول اقسام
 s اٌثبٔٛٞ اٌغالف إٌٝ اٌزىبفؤ٠خ االٌىزشٚٔبد ف١ٙب رضبف اٌزٟ اٌؼٕبصش *

   A ٚاٌثب١ٔخ األٌٚٝ اٌضِشربْ ّٚ٘ب  s ِجّغ ٚرسّٝ
 p اٌثبٔٛٞ اٌغالف إٌٝ اٌزىبفؤ٠خ االٌىزشٚٔبد ف١ٙب رضبف اٌزٟ اٌؼٕبصش *

  A  اٌثبِٕخ  إٌٝ اٌثبٌثخ اٌضِش ٚرشًّ  p ِجّغ ٚرسّٝ

 : الى وتصنف االنتقالٍت العناصز 
 ٚرضبف اٌذٚسٞ اٌجذٚي ٚسظ ٚرمغ اٌشئ١س١خ االٔزمب١ٌخ اٌؼٕبصش **

-d  أٚ  d  ِجّغ ٚرسّٝ  d اٌثبٔٛٞ اٌّذاس إٌٝ ف١ٙب اٌزىبفؤ اٌىزشٚٔبد
black  ٟ٘ٚ سالسً ثالثخ ػٓ ػجبسح . 

 ٚرضبف اٌذٚسٞ اٌجذٚي ٚسظ ٚرمغ  اٌذاخ١ٍخ االٔزمب١ٌخ اٌؼٕبصش **

- f  أٚ  f  ِجّغ ٚرسّٝ  f اٌثبٔٛٞ اٌّذاس اٌٝ ف١ٙب اٌزىبفؤ اٌىزشٚٔبد
black  ، ٟ٘ٚ اٌالٔثبٔبد سٍسٍخ ّ٘ب اٌؼٕبصش ِٓ سٍسٍز١ٓ ػٓ ػجبسح  

Lanthanides االوز١ٕبد ٚسٍسخ Actinides . 



 , 2 , 1  العربية باألرقام يكون الدوري الجدول لمجاميع الحديث الترقيم 
3 , 4……..18  ،    

  اٌثبٔٛٞ اٌغالف ف١ٙب ٠ىْٛ اٌزٟ اٌؼٕبصش رٍه ٟ٘ :  االنتقالٍت العناصز )) 

d ٚأ f ف١ٙب ٠ىْٛ اٌزٟ اٌؼٕبصش ٚوزٌه ثبالٌىزشٚٔبد االِزالء ربَ غ١ش 

 حبالد إحذٜ فٟ ثبالٌىزشٚٔبد االِزالء ربَ غ١ش f أٚ d اٌثبٔٛٞ اٌغالف

 (( اٌشبئؼخ األوسذح
 فٟ ألٔٙب االٔزمب١ٌخ اٌؼٕبصش ِٓ Au , Ag , Cu اٌؼٍّخ ػٕبصش رؼزجش ٌٚٙزا 

 ربَ غ١ش  d اٌثبٔٛٞ اٌغالف ف١ٗ ٠ىْٛ اٌىزشٟٚٔ رشر١ت رؼطٟ األوسذح حبٌخ

 . االِزالء
          29Cu = 1s2    2s2    2p6    3s2    3p6    3d9    4s2    اٌخبطئ اٌزشر١ت      

29Cu = 1s2    2s2    2p6    3s2    3p6    3d10    4s1            اٌصح١ح اٌزشر١ت     

  

29Cu2+ = 1s2    2s2    2p6    3s2    3p6    3d9    4s0       

 



 Electron Configurationsالتوسٌع االلكتزونً 
 ٌٍزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ  ٚثبٌٟٚ ٘ٛٔذلٛاػذ 

فٟ رسح ٔفس  الوزش١ٔٚٓاأللً طبلخ ٚصؼٛدا ػٍٝ أْ ال ٠ىْٛ  االٚسثزبالد

 أػذاد اٌىُ األسثؼخ ٚ٘زٖ رسّٝ ػ١ٍّخ ثٕبء اٌزسح 
 ٠زُ أزضاع اإلٌىزشْٚ ِٓ األغٍفخ اٌخبسج١خ ٌٍزسح ، 
  

4s  ً3لجd  ٞٛٔ4فٟ ػ١ٍّخ اٌجٕبء اٌزسٞ وْٛ طبلخ اٌغالف اٌثبs   ِٓ ًال

    n+lحست اٌمبػذح  3dطبلخ 
ػٍٝ  3dلجً  4sث١ّٕب ٠زُ ٔضع االٌىزشٚٔبد أٚ سحجٙب ِٓ اٌغالف اٌثبٔٛٞ  

   4sاٌشغُ ِٓ اِزالء  
 ِثبي رٌه اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ ٌٍحذ٠ذ ٚا٠ْٛ اٌحذ٠ذ 

 



26Fe = 18[Ar] 3d64s2 
 26Fe2+=18[Ar] 3d64s0                …………………...       

26Fe3+=18[Ar] 3d54s0 

18[Ar] = 1s22s22p63s23p6  



 العناصز االنتقالٍت أهمٍت 

 
 

 (اٌصخٛس ٚاٌّؼبدْ ) اٌؼٕبصش االٔزمب١ٌخ فٟ اٌطج١ؼخ ٚجٛد  *
 اٌىث١ش ِٓ اٌّؼبدْ رذي ػٍٝ ٚجٛد ا٠ٛٔبد ِؼ١ٕخ أٌٛاْ  *
 ثؼض اٌّشوجبد اٌح٠ٛ١خ ػٍٝ اٌؼٕبصش االٔزمب١ٌخرحزٛٞ  *
رطج١مبد ػذ٠ذح ِثً اٌحذ٠ذ فٟ اٌصٕبػبد اٌفٛالر٠خ ٚاٌز١زب١َٔٛ فٟ ٌٙب  *

 األصجبؽ ٚغ١ش٘ب 
 



  العناصز االنتقالٍت صفاث  
 

 .  Metalsػٕبصش فٍض٠خ ج١ّؼٙب  *
 . فؼبٌخ ثشذح ِثً ػٕبصش اٌضِشح األٌٚٝ ٚاٌثب١ٔخ غ١ش  *
 .ٚل٠ٛخ ٌٚٙب دسجبد أصٙبس ٚغ١ٍبْ ٚوثبفخ ػب١ٌخ صٍذح  *
ٚػٍٝ ػذد ِخزٍف ِٓ  nsػٍٝ إٌىزشْٚ أٚ إٌىزش١ٔٚٓ فٟ اٌغالف رحٛٞ  *

 . d(n-1)االٌىزشٚٔبد فٟ اٌغالف  
 أػذاد رأوسذ٠خ ِزؼذدح ٚثؼضٙب ٠ّزٍه صفبد ثبسا ِغٕبط١س١خ ، ٌٙب  *
 .اٌّبئ١خ أٌٛاْ ١ِّضح ٌّحب١ٌٍٙب  *
ثبٌحٛاِض اٌّؼذ١ٔخ ٚرىْٛ سجبئه رزٚة   وٙشِٚٛجج١خػٕبصش ِؼظّٙب  *

 .  ِغ ثؼضٙب  ٚ ِغ اٌفٍضاد األخشٜ
 





  التناسقاَصزة التناسقٍت وعذد  
 

 NaFاالصشح اال١ٔٛ٠خ  ...... اال٠ٟٛٔ اٌّشوت * 

 
 CH4 NH3 . اٌزسب١ّ٘خ   االصشح ..... اٌزسبّٟ٘  اٌّشوت * 

  
اٌزٕبسم١خ رشجٗ ا٢صشح اٌزسب١ّ٘خ ثً ٟ٘ ٔٛع خبص ِٓ ا٢صشح * 

األٚاصش اٌزسب١ّ٘خ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ إٌىزش١ٔٚٓ ِصذسّ٘ب ِٓ رسح ٚا٘جخ 

 .فبسؽ ٚػذد ٘زٖ األٚاصش ٠ؼٕٟ ػذد اٌزٕبسك  اٚسثزبيٌإلٌىزشٚٔبد إٌٝ 
 

: NH3F3B
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