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 Vanadiumالفناديوم   
، 3d3 4s2 ٔانخشحٍب االنكخشًَٔ  23عذدِ انزسي  Vانكًٍٍبئً نهفُبدٌٕو  انشيز    

  ٔانكبسَٕحبٌج  , ,(Pb5(VO4)3Cl)   (vanadinite) انفُبدٌجاْى خبيبحّ 

(carnotite)  (K2(UO2)2(VO4)2.3H2O) ، 

 كزنك ٌٕجذ فً انصخٕس انفٕسفبحٍت ٔفً بعض إَاع انُفط انخبو ،  

نٍعطً يشكب رائب فً  Na2CO3انفُبدٌٕو بخسخٍٍ خبو انفُبدٌٕو يع ٌسخخهص 

ٌذٕل ببنخسخٍٍ  NH4VO3ٔانزي ٌشسب بٍٓئت يهخ شذٍخ انزٔببٌ  NaVO3انًبء 

  نٍعطً فهز انفُبدٌٕو ، Caثى ٌخخزل بٕاسطت  V2O5انى 

حسخخذو ْزِ انسببئك فً ،  الَخبجبنسببئكانفُبدٌٕو فً انصُبعبث انفٕالرٌت ٌسخخذو 

 صُبعت ادٔاث انقطع ، 

 . (2,0+,3+,4+,5+)نهفُبدٌٕو عذة دبالث اكسذة  

، عُذ  V2O5 ْهجُتيٍ   X= F ,Clدٍث  VOX3 االٔكسجٍٍُت، حذضش انٓبنٍذاث 

 .دشاسٌب كًب فً انًعبدنت ادَبِ، ٌخفكك  VO2Clٌعطً  Cl2Oيع   VOCl3يعبيهت 
 
 

 VO2X       VOX3  +  V2O5       ( X= F , Cl )      
 



 ٌحضر اوكسٌد الفنادٌوم الخماسً النقً 

 

 
 .فً ادناهكما حرارٌا تتفكك ،  VF4و  VCl4الرباعً من مركبات الفنادٌوم  
 

 
 معروفة(  VF3 , VCl3 , VBr3 , VI3)الفنادٌوم الثالثٌة هالٌدات 

 مثلللفنادٌوم الثالثً عدد كبٌر من المعقدات  

 

 

 

 
   VI3و   VI2و  VBr2و  VCl2الثنائً من مركبات ا لفنادٌوم  

 +2[V(OH2)6]ٌظهر المحلول المائً ألٌون الفنادٌوم الثنائً بالون البنفسجً 

 السطوحوٌكون بشكل ثمانً 

2[NH4][VO3]     V2O5  + H2O  +2NH3      
 

2VCl4     →   2VCl3     +   Cl2  

2VF4       →      VF5     +    VF3 



 Chromiumالكروم   
االلكترونً الخارجً الترتٌب  24عدده الذري  Crالكٌمٌائً للكروم الرمز  

 3d5 4s1 له المستقر 

 ، (FeCr2O4) (chromite) الكرومٌتالرئٌسً للكروم هو الخام  

بواسطة الكاربون إلنتاج الكروم الحدٌدي الذي ٌستخدم  الكرومٌتٌختزل خام  

 مقاوم للتؤكل ، تجعله فً الصناعات الفوالذٌة ، 
بوجود الهواء للحصول على  Na2CO3مع  الكرومٌتالكروم من صهر ٌنتج 

، ٌستخلص مركب  Fe2O3ومادة ؼٌر ذائبة  Na2CrO4مركب ذائب بالماء 

الذي ٌمكن بلورته  Na2Cr2O7لٌعطً  H2SO4الكروم ثم ٌحمض بواسطة 

 زاله الى الفلز كما فً المعادالت ادناه واخت

 

 

 

 
  2+ , 3+ , 6+االعداد التؤكسدٌة الرئٌسٌة للكروم هً 

 

4FeCr2O4 + 8Na2CO3  + 7O2 → 8Na2CrO4 + 2Fe2O3  + 8CO2  

Na2Cr2O7 + 2C    Cr2O3  + Na2CO3   +  CO      

      

Cr2O3  +2Al    Al2O3  + 2Cr      
 



 ٔ  CrO2F2يثم  االٔكسجٍٍُتانٓبنٕجٍُبث ٔ  CrF6اْى يشكببث انكشٔو انسذاسً 
CrO2Cl2  ٔ أكسٍذ انكشٔوCrO3 

ٔاْبت نإلنكخشَٔبث  نٍكبَذاثٔجٕد  VIٌخطهب حكٌٍٕ انًعقذاث ألٌٌٕ انكشٔو   

 انزي ٌذخٕي عهى االٔكسٍذ ٔانبٍشٔكسٍذ،  [CrO(O2)2]يثم  

 K2Cr2O7  حسخخذو انذاي كشٔيبث بشكم ٔاسع كعٕايم يؤكسذة 

 

 ٔانشببعٍت غٍش يسخقشة  انخًبسبتْبنٍذاث انكشٔو 

  ,-2[CrOF5] ,-[CrOF4] ,-[CrF6]ٔيٍ يعقذاحّ  
 نهكشٔو ًْ انذبنت االكثش اسخقشاسا  3+دبنت انخأكسذ  

 .CrCl3  ٔCrI3   ٔCrBr3 يٍ يشكببحٓب ... 
 انخضشاء فً صُبعت االصببغ  Cr2O3أكسٍذ انكشٔو ٌسخخذو  

 , -3[Cr(ox)3]  , [Cr(acac)3]انسطٕح انثالثٍت راث انشكم ثًبًَ يٍ يعقذاحّ 
[Cr(en)3]3+ , [Cr(bpy)3]3+ ,  

 ٔ   CrF2  ٔCrCl2يٍ ايالدّ انثُبئٍت   

  -2[CrCl4]ٔ  -[CrCl3] ٔيٍ يعقذاحّ انثُبئٍت  



والترتٌب االلكترونً الخارجً  25عدده الذري  Mnالرمز الكٌمٌائً للمنؽنٌز  

 ، 3d5 4s2 المستقر له

-)   (pyrolusite) البرٌوساٌتتتواجد خامات المنؽنٌز بشكل اكاسٌد اهمها  
MnO2) ، 

الصلب ٌستخدم اوكسٌد المنؽنٌز الرباعً فً بطارٌات فً صناعات ٌستخدم  

 للنباتالخالٌا الجافة والمنؽنٌز عنصر اساسً 
  7+لعناصر السلسلة االولى   تاكسديٌمتلك المؽنٌسٌوم اعلى عدد 

عامل مإكسد قوي وهو مادة  وهو KMnO4هو  7+ التاكسدياهم مركباته بالعدد 

 الفلزالى  اللٌكاندصلبة بنفسجة اللون بسبب حصول انتقال شحنة من 
فً   Mn(V)فً المحٌط القاعدي و   Mn(VI)الى  البرمنكناتٌختزل اٌون 

 الحامضفً المحٌط   Mn(II)و المحٌط المتعادل 

 

 

 

 

 

[MnO4]
-
(aq)  + e ↔ [MnO4]

2-
(aq)    

[MnO4]
-
(aq) + 4H

+
 + 3e ↔ MnO2 (s)   + 2H2O 

[MnO4]
-
(aq) + 8H

+
 + 5e ↔ Mn

2+
 (aq)   + 4H2O 

 Mnالمنغنيز 



وتتواجد مركبات المنؽنٌز       MnO2Cl2من مركبات المنؽنٌز السداسً     

 MnOC l3مثل  اوكسجٌنٌةهالوجٌنات الخماسً بشكل 

     MnO2الذي ٌتفكك بالحرارة ، و  MnF4من مركبات المنؽنٌز الرباعٌة  

   ومن معقداته الثالثٌة   MnF3اما هالٌداته الثالثٌة فتكون مستقرة مثل 

Na3[MnF6]   و[Mn(OH2)6]3+  ٔ  [Mn(acac)3]  

ذائبة فً الماء ، الؽٌر  MnCO3المنؽنٌز  كاربونات يٍ ايالح انًُغٍُز انثُبئً 

 MnSO4و    MnCl2و 

 

 
 وردي فاتح جدا او بلون اللون عدٌمة  (II)امالح المنؽنٌز  

 برمٌااالنتقاالت االلكترونٌة لهذا النظام محضورة تكون 
العدٌد من المعقدات منها معقدات رباعٌة السطوح مثل  (II)ٌكون المنؽنٌز 

K2[MnF4]   السطوح مثل و ثمانٌةK4[MnCl6]    و[Mn(bpy)2(NCS)2] 

تكون  لاللكتروناتمستقبلة  لٌكانداتتكون مستقرة مع  (I)مركبات المنؽنٌز  

 كما فً المركبات العضوٌة الفلزٌة  πاواصر 

2MnO2  + 2H2SO4    MnSO4   + O2  + 2H2O      

    ر     
 



 Ironالحديد   
ٔانخشحٍب االنكخشًَٔ انخبسجً  26عذدِ انزسي  Feانشيز انكًٍٍبئً نهذذٌذ          

 ،3d6 4s2 نّ 

  انًغُخبٌجٔ  (-Fe2O3) (haematite) انًٓخبٌجانذذٌذ انشئٍسٍت ًْ خبيبث  

(magnetite) (Fe3O4) ٔانسٍذاسٌج (siderite) (FeCO3)  ٔانببساٌج  

(pyrites)  (FeS2) 

 .اختزال اكاسٌده بواسطة الهٌدروجٌن او الكاربونمن ٌحصل على الحدٌد 

 

 

 عنصر فعال وٌتآكل بسرعة وٌستخدم فً الصناعات الفوالذٌة الحدٌد 

ولكن توجد مركبات  3+ , 2+حاالت االكسدة المهمة والشائعة للحدٌد هً  

 6+ , 5+ , 4+ , 1+للحدٌد بؤعداد تؤكسدٌة اخرى 
تتواجد حاالت االكسدة العالٌة ألٌون الحدٌد فً مركبات اٌونٌة  

  -2[FeO3]و  -4[FeO4]و -3[FeO4]و   -2[FeO4]مثل

Fe2O3   +  3C  →   2Fe   +   3CO 

Fe2O3   +  3CO  →   2Fe   +   3CO2 



مادة ماصة للرطوبة ٌذوب فً الماء وهو FeCl3من امالح الحدٌد الثالثً 

احمر بنً ذائب فً الماء  FeBr3، و  لٌعطً محلول برتقالً مائل لألصفر 

 مادة قابلة للتفكك وتحضر بتفاعل ضوئً وكما فً ادناه  FeI3بٌنما ٌكون 

 

 
ٌوجد بدة صٌػ ، وٌكون الحدٌد اكاسٌد مختلطة   Fe2O3اوكسٌد الحدٌد الثالثً 

MIIFe2ذات الصٌؽة العامة 
IIIO4  or  MIFeIIIO2  تستخدم فً االجهزة

 االلكترونٌة

 والبٌركلوراتوالنترات  الكبرٌتاتمن االمالح االخرى للحدٌد الثالثً امالح 
 , -3+ , [FeF6]3-,  [Fe(ox)3]3[Fe(OH2)6] ومن معقداته عالٌة البرم  

[Fe(acac)3]  البرم  وواطئة[Fe(CN)6]3-  , Fe(bpy)3]3  ,  [Fe(phen)3]3 

 ,    [Fe(en)3]3+ 

 FeSO4.7H2Oو  FeBr2و  FeCl2و  FeF2من امالحه الثنائٌة 

ٌكون   -4[Fe(CN)6]، كذلك   +2[Fe(phen)3]ومن معقداته الثنائٌة  

 البرمواطئ 

2FeI3     2FeI2   + I2      

2FeI3  + 8CO    2Fe(CO)4I2   + I2       
 



 Cobaltالكوبلت    
   27عدده الذري  Coالكٌمٌائً للكوبلت  الرمز  

 ،3d7 4s2 االلكترونً الخارجً له الترتٌب 

 ، cobaltite (CoAsS) الكوبالتاٌتاهم خاماته  

بواسطة األلمنٌوم والكاربون ثم اجراء عملٌة  Co3O4ٌنتج المعدن من اختزال  

 ،التحلٌل الكهربائً 
 تكون صلدة وقوٌة ومقاومة للتآكل  Alو   Feمع ٌكون سبائك 

 ،مهمة فً صناعة المحركات النفاثة  Wو  Crوتكون سبائكه مع 

 مساعدة وكعوامل صناعة االصباغ فً تستخدم مركبات الكوبلت  
 اهمٌةفهً اقل   4+و    1+اما الحالة  2+و   3+هً حاالت االكسدة المهمة 

  K2CoO3و     Cs2[CoF6]مركبات الكوبلت الرباعً قلٌلة منها 

ولكن معقداته الثالثٌة كثٌرة جدا  CoF3مركبات الكوبلت الثالثً البسٌطة قلٌلة مثل 

   +Cl3  ،  [Co(en)3]3[Co(NH3)6]العالً البرم و   -3[CoF6]ومستقرة مثل 

 الواطئة البرم
 



مركبات الكوبلت الثناٌة تكون مستقرة وكثٌرة  مثل امالح الهالٌدات  و 
CoSO4.6H2O  وCo(NO3)2.6H2O   وCo(ClO4)2.6H2O  . 

CoCl2  التبلور كما فً ادناهبشكل ملح سداسً ماء التبلور او ثنائً ماء ٌتواجد 

 

 

 

 

 
المربع المستوي    -2[Co(CN)4]الرباعً السطوح    -2[CoCl4]ومن معقداته 

[Co(NH3)6]2+  الثمانً السطوح   

 الشكل الهندسً ادناه  K6[Co2(CN)10]ٌمتلك المعقد 

 

 

 

 



 Nickelالنيكل   
 
   28عدده الذري  Niالرمز الكٌمٌائً للنٌكل  

 3d8 4s2 االلكترونً الخارجً له الترتٌب 

  pentlandite, [(Ni,Fe)9S8] البنتالندٌتمن خاماته  

الحصول على فلز النٌكل بتسخٌن خامه مع الهواء للحصول على اوكسٌد ٌتم 

 النٌكل ثم ٌختزل بواسطة الكاربون ، 

السبائك والسٌما الفوالذ المقاوم للصدأ ومقاومة للتآكل فً ٌستخدم النٌكل  

 ،وٌستخدم اٌضا فً صناعة البطارٌات وخاصة البطارٌات القابلة إلعادة الشحن 
 هً الحالة المهمة واالكثر استقرارا  2+حالة االكسدة تعتبر  

  K4[Ni2(CN)6]فً  1+ان ٌتواجد النٌكل بحالة االكسدة وٌمكن 

 [Ni(PF3)4]كما فً المركب  0و 

 



  K2[NiF6]و     NiF4الرباعً مثل ٌوجد عدد قلٌل من مركبات النٌكل  
 ،  F2و  NiF2بالحرارة الى تتفكك مادة صلبة  NiF3قلٌلة ،  (III)مركبات النٌكل  

  K3[NiF6]ومن معقداته 

 والكبرٌتاتامالح النٌكل الثنائً كثٌرة ومعروفة منها امالح الهالوجٌنات 
 NiO    والنترات ، كما ان اوكسٌد النٌكل مادة معروفة اٌضا

تمتلك معقدات النٌكل اشكال هندسٌة مختلفة فمنها رباعٌة السطوح مثل  
[NiBr4]2- المستوي مثل المربع و[Ni(CN)4]2-  وثنائً الهرم مثلث القاعدة مثل

[Ni(CN)5]3-  ًالسطوح مثل وثمان[Ni(NH3)6]2+   و[Ni(bpy)3]2+    

trans-[Ni(ClO4)2(NCMe)2]  و[Ni(dmg)2]  

 

a b



 Copperالنحاس 

 29عدده الذري  Cuللنحاس الرمز الكٌمٌائً  

 3d10 , 4s1 له والترتٌب االلكترونً الخارجً المستقر  

  والجالكانثاٌت (CuFeS2)  (chalcopyrite) الجالكوبراٌتخاماته هً اهم 

(chalcanthite)  (CuSO4.5H2O)  الكبراٌتو (cuprite)  (Cu2O)، 

بتسخٌن الخام فً الهواء لإلنتاج  الجالكوبراٌتٌتم الحصول على النحاس من خام  
Cu2S  وFeO  ٌحول ثم  ..  الذي تتم ازالته بإضافة السلٌكاCu2S  الى النحاس

Cu2S  +   O2   →     2Cu  + SO2 
وسبائك اخرى مهمة  (Cu/Sn)والبرونز  (Cu/Zn) البراصاهم سبائك النحاس 

  (Cu/Ni/Zn)و  (Cu/Ni)تجارٌا مثل 

 0حالة االكسدة ، CuClمثل مستقرة لبعض مركبات النحاس  1+االكسدة حالة 
 Cu2(CO)6مثل نادرا ما تكون مستقرة 

  -2[CuF6] و Cs2CuF6نادرة مثل المركب  (IV)مركبات النحاس الرباعً  

    Cs3CuF6قلٌلة اٌضا منها المركب  (III)الثالثٌة مركبات النحاس  

 الشكل االتً  -[CuIII(C2O2S2)2]و  K7[Cu(IO6)2] و



a b

مركبات النحاس الثنائً كثٌرة ومتنوعة  امالح بسٌطة ومعقدات من االمالح 
CuF2  وCuCl2  وCuBr2  وCu(ClO4)2.6H2O   وCuSO4.5H2O وCuO   

 هندسٌة مختلفة منها  وباشكالاما معقداته فهً كثٌرة ومتنوعة 
[Cu(NCS-N)4]2-  الرباعً السطوح و[Cu(ox)2]2- المستوي لمربع ا

ذي الشكل ثنائً الهرم مثلث القاعدة و   [Cu(NO3)2(py)3]و

[CuCl2(OH2)2(MeOH)]  ذي الشكل الهرم مربع القاعدة و[Cu(bpy)3]2+ 
, [Cu(phen)3]2+ ,   ثمانٌة السطوح 



 Zincالزنك   
والترتٌب االلكترونً  30عدده الذري  Znالرمز الكٌمٌائً للنٌكل         

 3d10 4s2 الخارجً له

 والسٌمٌثازوناٌتZnS  (  sphalerite) السلفراٌتالخام الرئٌسً للزنك هو 

(smithsonite  )ZnCO3  
 ٌستخدم الزنك فً الخالٌا الجافة ، / Cu/Zn البراصمعروفة مثل سبائكه  

،  وٌستخدم اوكسٌد الزنك كعامل استقرار للبولٌمرات والمرطبات والمراهم 
 .فً االصباغ البٌضاء ZnOو  ZnSوتستخدم صناعة المطاط الزنك  وٌستخدم 

 وٌكون نظام   2+االكسدة الشائعة للزنك هًحالة 

ومن معقداته    ZNO و االوكسٌد  ZnX2اهم مركبات الزنك الثنائً الهالٌدات 

[Zn(OH2)6]2+  و[Zn(NH3)6]2+ الثمانٌة السطوح و[Zn(OH)4]2-  و

[Zn(NH3)4]2+  و [ZnI4]2- السطوح الرباعٌة 

  
  [Zn(acac)2(OH2)]و 

 القاعدةمربع الهرم شكل  


