
 2طرح درس شیمی معدنی

 :(1-4)هفته اول

 عدد : لیگاند،یون فلزمرکزی،هایو توضیح عبارت Wernerهای معدنی با طرح نظریهی کمپلکسو معرف دیناسیونورتولد شیمی کوئ

دیناسیون اول و دوم،یون کمپلکس،شیوه محاسبه حالت اکسایش کره کوئور،یون همراه،ظرفیت اولیه،ظرفیت ثانویه،دیناسیونکوئور

هریک از این توسط نقره نیترات و مقایسه پیوند  دیناسیونها در داخل یا خارج از کره کوئوریون فلز مرکزی،تشیخص حضور هالوژن 

  . حل تمریندو با یون فلز مرکزی

 (:5-11هفته دوم)

 ، قوانینو حل تمرین (EAN، قاعده عدد اتمی مؤثر)در مورد پیوند کوئوردیناسیون (Sidg Wick modelتوضیح مدل سیدویک )

IUPAC قوانین ،برای نامگذاری لیگاند های متداول یک تا شش دندانهIUPAC   غیر یونی برای نامگذاری کمپلکس های

 fac/merو  trans/cisایزومرهای هندسی )مولکولی(،یونی مثبت،یونی منفی و نامگذاری 

 ( :12-17ه سوم )هفت

نوری و همچنین کمپلکس های دوهسته با اتم های فلز غیر یکسان.حل تمرین در کالس  هایایزومربرای نامگذاری  IUPACقوانین 

 و به صورت تکلیف.

، دیناسیون،یونیزاسیونایزومرهای کوئورهای ساختاری شامل: برای ایزومر توضیح و مثال اسیون:ایزومری در ترکیبات کوئور دین

 .و هسته ای( )کوئوردیناسیونی نوزاسیریدیناسیون، پلی ممحل کوئور کانفورماسیون،ظرفیت،لیگاند،ئیدراتاسیون، 

 (:18-21)هفته چهارم

سمبیویس و یورگنسن )در ادامه اسیدها و بازهای سخت ، 𝜋ه نظریه:رقابت پیونددوسر دندانه و سهای ایزومری اتصال برای لیگاند 

 .وجهیهای فضایی از نوع هندسی برای کمپلکس های مربعی و هشت فضایی. ایزومر تعونظریه ممان و نرم توسط پیرسون(

 (: 22-26هفته پنجم )

،نامتقارن،بی تقارن،کایرال، دیاسترومر تیومر،نچرخش ویژه، انا استریوایزومر،: مفهوم عبارت های :ایزومرهای فضایی از نوع نوری

( جهت Bailarبیالر)روش ،توضیح مفصل وجهیایزومری نوری در کمپلکس های مربعی وهشت ریمتر. ، دستگاه پالمیکمخلوط راس

 .و مشقات آن Mabcdefبه فرمول کلی  یعیین تعداد ایزومر در کمپلکس هات

 (:27-30هفته ششم)

مغناطیس. فرو پارا مغناطیس، فرو مغناطیس و آنتیخواص مغناطیسی ترکیب های کمپلکس: منشاء مغناطیس، مواد دیا مغناطیس، 

ی های تآثیر منحنرا، فرو وانتی فرو )مواد پا.رفتار گرافیکی (Gauyاثبات معادله ممان مؤثر به روش تجربی با توجه به ترازوی گای )

 (.ی بر حسب دماپذیر

 (:31-35هفته هفتم)

 محاسبه ممان پارا مغناطیسی براساس مدل کوانتومی و مکانیک موجی. 

 های متفاوت ممان ها در درون مواد.اساس جفت شدندیناسیونی بری کوئورر برای چهار دسته ترکیب هاسی و محاسبه ممان مؤثربر

L=0  ،𝜇𝑙حالت اول  = 𝜇effبنابراین 0 = μs 

 سهم ندارددر ممان کل  𝜇𝑙ولی L≠0حالت دوم



 بررسی معادله میدان قوی و میدان ضعیف با مثال L≠0 ،0˃𝜇𝑙 و چهارم   حات سوم

 با ممان مغناطیس هیبریداسیونحل تمرین در خصوص رابطه ایزومری و 

 (:36-41هفته هشتم )

براساس نظریه  هیبریداسیونولی، بحث پائ سن، طرح نظریه باند واالWerner، VSEPRTهای نظریه های اشاره ای به کمبود

𝑑0رایش های برای آ سنباندواال − 𝑑10  کمپلکس های هشت وجهی پراسپین و کم اسپین و همچنین کمپلکس های مربع مسطح

 .و چهار وجهی

 (:42-47هفته نهم)

)حالت اکسایش یون فلز مرکزی، اشکال هندسی، نوع لیگاند، Dq 10، عوامل مؤثر بر مقدارdنظریه میدان بلور: شکافتگی اور بیتال

 (و متعاقبCFSE(، محاسبه انرژی پایداری میدان بلور )3d→4d→5dطه)ر واس، شکافتگی در گروه های عناصشیمیکترواسپسری 

 رایش الکترونی، وضعیت مغناطیسی، انرژی زوج شدن در کمپلکس های هشت وجهی وچهار وجهی.آن بحث در مورد آ

با قاعده مثلث، مقایسه شکافتگی  در میانهای خطی، مثلثی، مربعی، چهار وجهی، هرم با قاعده مربع، دو هرمی dتال بیشکافتگی اور

 دیناسیون.، پدیدهرنگ در ترکیبات کوئور z-inو  z-outبا هشت وجهی منظم

 (:48-53هفته دهم)

𝑑0در  z-in و  z-out: دلیل وتشخیص انحرافتلر با توجه به -یاناثر  − 𝑑10استاتیک و دینامیک با ذکر  تلر-یان هشت وجهی، اثر

𝑑0در کمپلکس های چهار وجهی  تلر-یان مثال تجربی، اثر − 𝑑10.ومربعی 

 (:54-60هفته یازدهم)

 واالنس(، مفهوم )کو و صد واالنس(، هم پوشانی صفر)الکتروCFTن با ای قبل، مقایسه آنظریه ه کمبود های: ینظریه اوربیتال مولکول

TASO یا  LGOsهای ، شیوه هم پوشانی اوربیتال (الیه ظرفیت فلز مرکزیs،pوd با )ها و محاسبه سهم هم پوشانی هر یک لیگاند

ا لیگاند ضعیف )پراسپین( و قوی باوربیتال مولکولی برای کمپلکسهایی که فقط پیوند سیگما دارند  دیاگرام .در تشکیل پیوند سیگما

هر یک در تشکیل ها( و محاسبه سهم هم پوشانی  ی)کم اسپین(، شیوه هم پوشانی اور بیتالهای الیه ظرفیت فلز مرکزی )بین محور

و طرح  𝜋ن با دیاگرامهای اوربیتال مولکولی با پیوند ا دارد و مقایسه آمسیگ، رسم دیاگرام اوربیتال مولکولی که فقط پیوند 𝜋پیوند

 .𝜋پذیرنده  /و پذیرنده سیگما 𝜋دهنده /مفهوم دهنده سیگما

و نحوه  CTوd→dت، اشاره به انتقاالکولیلاوربیتال مو اه نظریهکتروشیمی از دیدگی اسپ(، مفهوم سرPEمفهوم انرژی زوج شدن)

 دو. این تشخیص

 (:61-69هفته دوازدهم)

،𝑡1u، a1g، eg، t2gهای انرژی:طرح مفهوم عالئم مولیکن)تراز های هشت وجهی، مربعی، چهار وجهی و هرم ( برای کمپلکس .…

 مربع القاعده

 حالت های الکترونی:توضیح عبارت 

Groups of microstate having same energy is called state 

ه آنها. ارائUV-Visس حالتهای برانگیخته در سیستم هشت وجهی وطیفهای پایه وسپتوضیح روش ساده برای پیدا کردن حالت 

 هشت وجهی و چهار وجهی.Dq 10روشی نه چندان دقیق برای پیدا کردن

 



 (:70-73هفته سیزدهم)

𝑑1رایش های برای آطیفی ترم های محاسبه   − 𝑑10 رایش ها. ترم ها مانند مهای حالت پایه و برانگیخته این آو نشان دادن تر

در میدان های هشت  GوS،P، D،Fشان در میدان مربوط شکافته میشوند.نشان دادن جدول شکافتگی ترمهای ام اوربیتالهای هم ن

رایش های ای طیفی در میدان هشت وجهی برای آوجهی و چهار وجهی. ارتباط حالت های انرژی و ترمهای طیفی و شکافتگی ترمه

𝑑1 − 𝑑10(به کمک دیاگرامهای معروف ارگلOrgelو رسم طیفهای)UV-Vis رایش ها. اشاره ای به دیاگرام های هر یک ازاین آ

 ( Tanabe-Sugano)انوسوگ-تانابه

 (:74-76هفته چهاردهم)

سینتیک و مکانیسم کمپلکسهای معدنی: مقدمه ای بر ضرورت اندازه گیری سرعت ومکانیسم واکنش های کمپلکس های معدنی، 

 مقیاس های زمانی برای روش های کالسیک و 

،نمودار انرژی در قوانین سرعت ،labile،unlabile ،stable ،unstable ،RDS ،1(D)SN،2(A)SNطیف سنجی. مفاهیم 

 )استخالفی و انتقال الکترون( ته. اینکه واکنش ها دو نوعندی(، مولکوالرdI،aI،Iفرایندواکنش، چاه پتانسیل، فرایند تبادلی)

 بودن کمپلکس های مربعی.SN(A)2واکنش های استخالفی مربع مسطح: اثبات

 (:77-81هفته پانزدهم )

مسطح مربع شامل: اثر گروه وارد شونده، اثر گروه ترک کننده، اثر گروه باقیمانده، اثر ترانس، اثر فلز عوامل مؤثربر واکنش های 

 مرکزی. شیمی فضایی کمپلکس های مربع مسطح.

شیمی فضایی ،  CB1SNمزدوج باز ،unlabilityو  labilityتشخیص در کمپلکس های هشت وجهی:  استخالفیواکنش های 

 زاسیون کمپلکسهای تریس کیلیت. یزاسیون، رسمیایزومر ای هشت وجهی،هکمپلکس 

 نها.انتقال الکترون: توضیح و مثال برای انواع آ واکنش های

 مرور نکات مهم و رفع اشکال. هفته شانزدهم:


