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 MA2B2C2  وMABCDEF   : 

كما فً االٌون المعقد  اٌزومراتاالولى تمتلك ستة الصٌغة 
[Co(NH3)2(H2O)2Br2]+   

  [Pt(NH3)(NO2)((py)Cl)(Br)I]كما فً  اٌزومرتمتلك خمسة عشر الصٌغة الثانٌة 

 : Optical isomersالبصرية  االيزومرات -2
 

) لها نفس الصٌغة الجزٌئٌة ولكن احداهما ٌعتبر صورة بالمرآة لآلخرمركبات    

، احداهما ٌدٌر مستوى الضوء المستقطب نحو الٌمٌن ( متشابهة لكن غٌر متطابقة 
، اما االخر فٌدٌر   Dextroمختصر  Dاو + وٌسمى شبه الٌمٌن وٌرمز له بالرمز 

،  Levoمختصر   Lاو  –مستوي الضوء المستقطب نحو الٌسار وٌرمز له بالرمز 

 +3[Co(en)3]مثال ذلك االٌون المعقد  االٌزومرٌنجمٌع الزواٌا واالواصر متشابه فً 

 +[Rh(en)2Cl2] و 





B  -التركيبية  االيزومراتStructural isomerism   : 

 
 : Ionization isomers التاين ايزومرات -1

داخل مجال التناسق مع اٌون سالب  موقعه من السالب الشحنة الٌكاندعندما ٌتبادل 

 التناسقمن خارج مجال 
[Co(NH3)5Br]SO4        [Co(NH3)5SO4]Br 
[Pt(NH3)4Cl2]Br2        [Co(NH3)5Br2]Cl2 

 
 :   Hydration isomersالتميه  ايزومرات -2

 عملٌة االحالل تحصل لجزٌئة الماء 
[Cr(H2O)5Cl]Cl2.H2O        [Cr(H2O)6]Cl3  

[Cr(en)2Cl2]Cl.H2O        [Cr(en)2Cl(H2O)]Cl2 
 



 Coordination isomerism :التناسق   ايزومرات -3
   اللٌكانداتالمعقد التناسقً من اٌونٌن معقدٌن موجب وسالب وحصل بٌنهما تبادل 

[Pt(NH3)4][CuCl4]        [PtCl 4][Cu(NH3)4]     
[Co(NH3)6][Cr(CN)6]        [Cr(NH3)6][Co(CN)6] 

 
 

موقع التناسق  اٌزومراتالتناسق ٌطلق علٌه  اٌزومراتنوع خاص من 
coordination position isomer  

 بٌن اٌونٌن فلزٌة  جسرٌة لٌكانداتالمعقدات التً تحتوي على 



 : Linkage isomerismاالرتباط   ايزومرات -4
 

NO2– لٌكاند
  Nاو ذرة   Oمن الممكن ان ٌرتبط بالفلز المركزي عن طرٌق ذرة  -

  Nاو  Sٌرتبط بالفلز اما عن طرٌق -SCN– اللٌكاندوكذلك 

[Co(NH3)5ONO]Cl2  .............Nitrito isomer  
[Co(NH3)5NO2]Cl2  .................Nitro isomer  

K3[Cr(SCN)6]  ...................Thio cyanato isomer  
K3[Cr(NCS)6]  ...................Iso thio cyanato isomer  

 
 : Polymerization isomerism التبلمر ايزومرات -5
  فً الوزن الجزٌئً واختالف فً الصٌغة البنائٌة ٌكون هذا النوع تطابق  

 
2[PtCl2(NH3)2]                 [PtCl4][Pt(NH3)4] 

 



 المركبات التناسقيةتسمية 
  Nomenclature of  Coordination Compounds 

لتوصٌات االتحاد الدولً طبقاً ( صٌغة فٌرنر ) قواعد التسمٌة للمركبات التناسقٌة 
 International Union of Pure and  Applied)للكٌمٌاء الصرفة والتطبٌقٌة 

Chemistry) (IUPAC ) . 2005فً اخر تحدٌث له لعام . 

 

  قواعد التسمية باللغة االنكليزية

 
 :  ترتيب االيونات

األٌون الموجب ثم ٌسمى     NaCl  sodium chlorideكما فً االمالح البسٌطة  مثل 

 اما المركبات غٌر األٌونٌة أو الجزٌئٌة فتسمى  بكلمة واحدة   األٌون السالب
 

[Cr(NH3)6](NO3)3     hexammine chromium (III) nitrate. 
K2[PtCI6]               Potassium hexachloro platinate (IV) 

 
 



 :اللكانداتأسماء 
 
 , pyridine(py)مثل  باسمائهاالمتعادلة ، تسمى الجزٌئات المتعادلة  اللٌكاندات•

Phenyl (Ph) , ethyl (-C2H5)  ,  triphenylphosphine  (PPh3)  ,  
trichlorophosphine  (PCl3) ,  methyl  (-CH3) , carbonyl (CO) , 

nitrosyl (NO) , ethylendiamin (en)  . 

 
داخل مجال التناسق وٌسمى     H2O  aquoٌسمى الماء ... اسماء خاصة *   

hydrate    ًخارج مجال التناسق ف،  [M(H2O)]H2O 
بٌنما تسمى بقٌة االمٌنات ب  mm بكتابة المقطع    NH3  ammineوتسمى االمونٌا   

m   واحدة. 

 
، كما فً اللٌكاندفً نهاٌة اسم ( o)الحرف  باضافةسالبة الشحنة فتسمى  اللٌكاندات* 

 .الجدول
  
 



                                    

 Nitro NO2
-

 Flouro  F
-
 

Nitrito ONO
-

 Chloro Cl
-
 

Thiocyanato SCN
-

 Bromo Br
-
 

Isothiocyanato NCS
-

 Iodo I
-
 

Sulphato SO4
2-

 Hydroxo OH
-
 

Carbonato CO3
2-

 Cyano CN
-
 

Nitrato NO3
-

 Amido NH2
-
 

Acetato CH3COO
-

 Imido NH
2-

 

Dimethylglyoximato DMG
-

  Methylamido  CH3NH
-
 

 Acetylacetonato  acac
-

 Hydrido H
-
 

Glycinato  gly
-

 Nitrido N
3-

 

Oxalato  ox
2-

 Sulphido S
2-

 

 



   :ترتيب التسمية

أوالً ثم األٌون الفلزي ثانٌاً سواء كان   اللٌكانداتتسمى ]    [ كرة التناسق داخل *   

   المعقد متعادل أو سالب أو موجب 

فً حالة وجود أكثر ( التسمٌة الحدٌثة)حسب األبجدٌة االنكلٌزٌة  اللٌكانداتتسمى •

مع ]  [ عند تسمٌة ما بٌن القوسٌن ( فراغ)عدم ترك فاصلة ، مع مالحظة  لٌكاندمن 

 .بٌن االٌون المعقد واالٌون البسٌط ( فراغ ) ترك فاصلة 
 

K[Cr(C2O4)2(H2O)2]       pot. diaquodioxalatochromate (III) 
 

 :السابقات العددية
 tetra ثالثً،  tri ثنائً،  di  البادئاتتستعمل البسٌطة   للٌكاندات  -ا   

 .لبٌان عددها سداسً   hexa خماسً،  penta رباعً،
 

[Pt(NH3)2Cl2]       diamminedichloroplatinum(II) 
[Ni(H2O)6]Cl2       hexaaquonickel(II) chloride 



 خماسً   pentakis، رباعً   tetrakisثالثً،  tris ثنائً،  bis تستعمل البادئات  -ب

 ،hexakis   ًالمعقدة الحاوٌة على احدى البادئات المذكورة  اللٌكانداتعند تسمٌة  سداس

 :  فً  كما  .اعاله لبٌان عددها( أ ) فً الفقرة
 

[Co(en)3]Br2    tris(ethylenediamine)cobalt(II) bromide 
 

   :التاكسدياسم الفلز وعدده 
فً الفلز  كان المعقد متعادال او اناذا هو فً الجدول الدوري كما اسم الفلز   ىٌبق* 

 من المعقد االٌونً الموجب الجزء 
الى اسم   ate السالب من المعقد االٌونً فٌضاف المقطع كان الفلز ٌقع بالجزء اما اذا *  

 مع وجود بعض الشواذ ،   umاو   iumالفلز بدال من 

 باألرقام الالتٌنٌة مثل اسم الفلز بقوسٌن صغٌرة ٌكتب فٌه عدد تأكسد الفلز ٌتبع **    
 :Iron (II), Vanadium (IV), Chromium (III)  



                                                    

Aluminate Aluminum  Al 

Chromate Chromium Cr 

Cobaltate Cobalt Co 

Cuprate Copper Cu 

Aurate Gold Au 

Ferrate Iron Fe 

Plumbate Lead Pb 

Manganate Manganese Mn 

Nickelate Nickel Ni 

Platinate Platinum Pt 

Argentate Silver Ag 

Vanadate Vanadium V 

 



 : تسمية نقاط االرتباط

 
NO2  اللٌكاندسمى ٌ

-   nitro   نٌتروجٌن ، عن طرٌق ذرة العندما  ٌرتبط الفلز

 ،    -ONOكتب وتعندما ٌرتبط الفلز عن طرٌق ذرة االوكسجٌن  nitrito  وٌسمى 

 
عند ارتباطه عن طرٌق ذرة الكبرٌت بالفلز   SCN-  thiocyanatoٌسمى  

عندما ٌرتبط الفلز عن طرٌق ذرة النٌتروجٌن ، وكما   isothiocynatoوٌسمى 

 .موضح باألمثلة 
 

(NH4)2[Pt(SCN)6]   
   ammonium hexathiocyanatoplatinate(IV). 

 
(NH4)3[Cr(NCS)6]   

   ammonium hexaisothiocyanatochromate(III). 
  



   :الجسرية الليكانداتتسمية 

 
 .ثم نتبع قواعد التسمٌة الجسري اللٌكاندقبل اسم   (µ)ز الرمنضع 

 

 

Octaaquo-µ-dihydroxo diiron(III) sulphate   

 او      

Di-µ-hydroxo bis(tetraaquoiron(III)) 

sulphate 

Co Co

N

NO2

H2

(NH3)4 (NH3)4 (NO3)4

 

Octaammine-µ-amido-µ-nitro dicobalt(III) 

nitrate. 

 



   :االيزومراتتسمية 

 
قبل اسم   mer او   fac او   transاو  cis الهندسٌة  بكتابة   االٌزومراتتسمى   

  Lالبصرٌة فٌضاف الحرف  االٌزومراتالمركب المعقد ثم تتبع قواعد التسمٌة  ، اما 

 االٌزومرقبل اسم   Dاو 



[CoClCNNO2(NH3)3] 

Triamminechlorocyanonitrocobalt(III) 

K2[Zn(OH)4] 

Potassium tetrahydroxozincate(II) 

[Fe(OH2)6]CI2        

hexaaquoiron(II) chloride. 

[Pt(py)4][PtCl4] 

Tetrapyridineplatinum(II) tetrachloroplatinate(II) 

[Co(NH3)5CO3]Cl 

Pentaamminecarbonatocobalt (III) chloride 

[VO(acac)2] 

Bis(acetylacetonato) oxovanadium (IV) 

[Cu{(NH2)2CO}2Cl2] 

Dichlorobis(urea)copper (II) 

Na3[Fe(CN)4NOS] 

Sodium tetracyanonitrosylsulphidoferrate (III) 

K[Pt(NH3)Cl5] 

Potassium amminepentachloroplatinate(IV) 

[Co(NH3)4Cl2]Cl 

Tetraamminedichlorocobalt(III)chloride 

Na4[FeBr6] 

Sodium hexabromoferrate(II ) 

K[Pt(NH3)Cl5]  

Potassium amminepentachloroplatinate(IV) 

Na3[AlF6] 

Sodium hexfluoroaluminate(III) 

Na4[FeBr6] 

Sodium hexabromoferrate(II ) 

 

 امثلة
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