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 قسم الكيمياء

 جامعة االنبار –كلية العلوم 

 المحاضرة الثالثة

 التناسقية مقدمة في الكيمياء 

 لوس والعدد الذري الفعال 



 The Electron pair bond( قاعدة لويس)اصرة زوج االلكترون 

اقساح نوض    تبصسينٍتكون شوج انكتسووً  ببنكتسونكم ذزة تسبٌم 

 مثبل ذنك  Covalent Bondانتسبٌمٍت   نالصسة  1916

 انثبوٍت  تىطبق بدزجت خبصت عهى فهوزٌداث اندوزة  انعدد ثمبوٍت قبعدة * 

ٌمكه نجصٌئت   free pairانكتسووً حس االمووٍب تمتهك مصدوج * 

فبزغ وتكوٌه اصسة جدٌدة وتسمى مثم ٌري  الوزبتبلاالمووٍب ان تمىحً 

    coordination  bondانتىبسقٍت  ببالصسةاالصسة 

 .قاعدة لوٌس  –حامض تفاعالت *  



 مع العناصر االنتقالٌة اٌضا





 Effective Atomic Number Rule (EAR)قاعدة العدد الذري الفعال 

الناتج عن مجموع الكترونات الذرة أو الفعال هو العدد الذري العدد *   

االٌون الفلزي المركزي مضافا إلٌه عدد االلكترونات الممنوحة من 

 اللٌكاندات

هذه القاعدة تطوٌر لقاعدة العدد ثمانٌة من قبل العالم سٌد جوك  حٌث * 

 النبٌلإلى ترتٌب الغاز ٌعود المعقدات  استقرارٌةافترض ان 

عندما ٌكون العدد الذري الفعال مساوي للعدد الذري الحد الغازات •

 النبٌلة ٌقال ان المعقد مستقر 

 

 هنالك شواذ كثٌرة لهذه القاعدة•
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مركبات مستقرة لكن عددها الذري الفعال ال : الشواذ 

 ٌطابق الغازات النبٌلة



 األهمٌة لألسباب اآلتٌة  قلٌلٌةالعدد الذري الفعال قاعدة * 
المعقدات إلى ترتٌب  استقرارٌةتوضح شًء باستثناء أنها تعزي ال * 

 الغاز الخامل 
 شواذ عدٌدة   لها * 
من ذلك فهً مفٌدة جدا فً بعض الحاالت المحدودة فً الكٌمٌاء بالرغم * 

 . الفلزٌة  الكاربونٌالتعلى % 99التناسقٌة كونها تنطبق بدرجة 
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 Ligands Type الليكانداتأنواع 

استنادا على عدد المزدوجات االلكترونٌة التً  اللٌكانداتتصنف 

 تمنحها الى

 تمنح مزدوج الكترونً واحد  monodentate ligandsاحادٌة المخلب 

 ,  NH3   , H2O الماء واالمونٌا واٌونات الكلورٌد والسٌانٌد  جزٌئات  مث
Cl-  ,  CN-  

 تمنح مزدوجٌن الكترونٌٌن   bidentete ligandsالمخلب ثنائٌة  

 االوكزاالتمثل االثلٌن ثنائً االمٌن ، اٌون 
 مزودوجاتتمنح عدة     polydentate Ligandsمتعددة المخالب 

 EDTAمثل 
   المخلبٌةاو  الكلٌتٌة باللٌكانداتتسمى ثنائٌة المخلب ومتعددة المخالب 

chelating Ligands  

 





متشابهة بالمعقدات متجانسة  لٌكانداتالمعقدات التً تمتلك تسمى * 
 مثل   homoleptic اللٌكاندات

[Ni(NH3)6]2+ , [CoCl4]2-  ، 

  

مختلفة فتسمى بالمعقدات غٌر  لٌكانداتالمعقدات التً تمتلك اما * 
 مثل  heteroleptic اللٌكانداتمتجانسة 

 [Co(NH3)4Cl2]+  ,          و [Pt(NH3)2Cl2] 
  
 

 الليكاندومختلفة  الليكاندالمعقدات متجانسة 



  (Oxidation Numbers)أعداد التأكسد 

  والليكانداتمجموع شحنات االيون الفلزي = شحنة المعقد 
   ليكاندوااليونات األخرى مع مالحظة شحنة كل 

  Xلنفرض شحنة االٌون الفلزي هً : أمثلة  
 

 [Fe(H2O)6]
2+

                       (H2O= 0) 

X + 6(0) = +2  ⇒   X = +2     ⇒     Fe
2+

 

 

[Fe(CN)6]
2-

                         (CN
-
 = -1) 

X + 6(-1) = -2  ⇒   X = 6 -2 = +4    ⇒   Fe4+ 

 

K3[Fe(CN)6]                        (CN
-
 = -1   ,   K

+
 =+1 ) 

3(+1) +[ X + 6(-1)] =0  ⇒   X -3 = 0    ⇒    X = +3      ⇒  Fe3+ 



[Fe(CO)6]                           (CO= 0) 
X + 6(0) = 0  ⇒   X = 0     ⇒    Fe 
  
[Co(NH3)4Cl2]Cl                   (NH3 =0   ,   Cl- = -1) 
[X + 4(0) + 2(-1)] +1 (-1) =0  ⇒   X -3 = 0    ⇒    X = +3  ⇒  
Co3+ 
  
K[Al(C2O4)2(H2O)2]               (C2O4)2- = -2   ,   K+ =+1 ) 
1(+1) +[ X + 2(-2) + 2(0)] =0  ⇒   X -3 = 0    ⇒    X = +3      ⇒  
Al3+ 
 



 Atomic Orbital Shapeالذرية   االوربتاالتأشكال 

    pو   sالغالف الثانوي  اوربتاالت

s  كروي حول النواة ورمز تماثل

  a1gالتماثل له هو  
 
 

 P  متساوٌة فً  اوربتاالتثالث

   (px,py,pz)  الطاقة 
   سالبواآلخر   موجبفص فصٌن 

 غٌر متماثل
 t1uلها التماثل  رمز

 



 dالغالف الثانوي  اوربتاالت

  t2gالمستوي  اوربتاالت
 تقع  اوربناالتثالث 

   الحاوربٌن 
 (dxy ,dxz ,dyz)  

 

 
  egالمستوي  اوربتاالت

 ٌقعان على المحاور  اوربتالٌن
dx2-y2 , dz2 

 

 كل منها اربع فصوص 

 متماثلة  اوربتاالت
 egو     t2gمعنى 
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