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               ).d&l(سیة الخمسة عشر الموجودة یكون ات الھندیزومراال فنجد ان                     
  2Co(en)3+المحتملة  للمعقد   Optical Isomerismات  البصریة یزومرارسم اال -س

  الجواب

 

 

صریة واألخرى یوجد لھابتمثل معقدات تنعدم فیھا الفعالیة ال اآلتیة واألمثلة  
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  linkage isomerismایزومریة االرتباط 
   : اآلتیة  األمثلةوكما في  األوكسجین أومثل االرتباط عن طریق النتروجین  االرتباط ایزومریة

  
  ومریة االرتباط وھندسیة سس وترانس زایاك أمثلة لمعقدات وھن

Geometric (cis-trans) and linkage isomerism.  
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  Ionization Isomerism التأینیة ایزومر
  :مركبات لھا نفس التركیب الال انھا تعطي تعطي ایونات مختلفة عند التاین كما یاتي

  
 Hydration Isomerism یة التمیھ ایزومر

یة التاین ولكن الفرق ھو ان جزیئات الماء خارج او داخل كرة التناسق مثال المعقدایزومریشبھ   
CrCl3 . 6 H2O   معقدات 3یمتلك  

جمیع ذرات الكلور خارج كرة التناسق-1  

  
 

 ذرة كلور واحدة  داخل كرة التناسق -2

  
  .ذرتي  كلور داخل كرة التناسق  -3

  
 

Hydration  .التمیھ :یمثل اإلحاطة بجزیئات الماء وكما مبین في األتي و  
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اذا تكون المعقد من ایونین وامكن تبادل مواقع اللیكاندات في   Coordination Isomerismیة التناسق   ایزومر

 :یة التناسق كما یاتيایزومرھذین االیونین تتكون 
 

 
 

Polymerization  Isomerism     التبلمر یةایزومر  
           یوجد علیھا أمثلة قلیلة ومتمثلة في المعقدات المتعادلة  التي تظھر فیھا مضاعفات قیم  n افیھ

 :أدناهلھا نفس الذرات الموجودة  بھا وكما مبین 
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  Complexesإلى تشكیل المعقدات   العناصر االنتقالیةمیل  ) 5- 2(

مركبات ناتجة من اتحاد عدد من  ناسقیة ، وھى عبارة عنمركبات تحتوى على اواصر ت ھي:  Complexesالمعقدات 
تعد كحامض ) Central atom(التي تعد كقواعد لویس   مع ذرة أو أیون فلزي )اللیكاند (األیونات أو الجزیئات  

لمركبات وغالبا ماتكون الذرة المركزیة في ا . ، لھذه الذرة الفلزیة) درجة التأكسد ( التكافؤ العددى لویس   ، متجاوزة
  . المعقدة عنصر انتقالي

   complex Types of المعقدات أنواع ) -1 2-5( 

   cationic complex:(A complex in which the ion carries( )الكاتونیة (معقدات تحمل شحنة موجبة  -1

  a net positive charge           

  :مثال

Co (NH3)6]Cl3 Hexa-amminecobalt (III) chloride     

[Co Cl (NH3)5]2+ Penta-amminechlorocobalt (III) 
[Co SO4 (NH3)4] NO3 Tetra-amminesulphatocobalt (III) nitrate 
[Co (NO2)3 (NH3)3] Tri-amminetrinitrocobalt (III) 
[CoCl CN NO2 (NH3)3] Tri-amminechlorocyanonitrocobalt (III) 
[Zn (NCS)4]2+ Tetra-thiocyanato-N-zinc(II) 

[Cd (SCN)4]2+ Tetra-thiocyanato-S-cadmium(II) 

 anionic complex (A complex in which the ion carries a net(معقدات انیونیة تحمل شحنة سالبة  – 2
negative charge   

   –4[Fe (CN)6] ,–[Ag (CN)2]:مثال  

Li [AlH4] Lithium tetrahydridoaluminate(III) 
(lithium aluminium hydride) 
Na2 [ZnCl4] Sodium tetrachlorozincate (II) 
K4 [Fe(CN)6] Potassium hexacyanoferrate (II) 
K3 [Fe(CN)5NO] Potassium pentacyanonitrosoferrate (II) 
K2 [OsCl5N] Potassium pentachloronitridoosmate(VI) 

Na3 [Ag(S2O3)2] Sodium bis(thiosulphato)argentate(I)  

  a neutral complex (complex carrying no net charge( معقدات متعادلة الشحنة -3

[RuCl(NO)(CO)(PPh3)2]  


