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 20 حل الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

تشير االحتماالت بأّن كّل من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية، قاما معاً في الماضي بتفجير ما يقارب عشر 

 .قنابل هيدروجينية تحت األرض سنوياً 

ما هي كمية  قيمة مقدرة بتحفظ(،اقة )جرام من الماّدة إلى المقدار المكافئ من الطّ  00لو نتج عن كل انفجار تحول  (أ 

 الطّاقة )بوحدة كيلو جول( الناتجة عن تفجير كل قنبلة؟

إذا تم استخدام كمية الطّاقة الناتجة عن تفجير القنابل العشر على شكل احتراق داخلي في المركبات كبديل عن بنزين  (ب 

عدم حرقها سنوياً؟ )علماً بأّن جالون واحد من  (، كم من الجالونات من البنزين كان من الممكنgasolineالسيارات )

x 10 1.5البنزين يعطي عند احتراقه  
5

 كيلو جول(. 

 

 الحل:

 ما يلزمنا هو: 

 أ(

 

 

 

 ب(

 

 

 عدد جالونات البنزين التي يتم توفيرها في هذه الحالة:

 

 

 

 

 :0المسألة رقم 

 ؟ H2Oو  CO2إلى بشكل تاّم  C2H6مول من مركب اإليثان  0حويل كم يلزمنا من األوكسجين )بوحدة كيلوجرام( لت
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 الحل:

 إليجاد الحل المطلوب، دعونا نضع المعادلة الموزونة للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة )حسب عدد الموالت( للتفاعل التالي:

 

 اق.ذّرات أوكسجين إلكمال االحتر 7( يحتاج   Ethaneكل جزيء ايثان )

 يساوي: مول من 0وبصيغة الموالت: 

 

 ويحتاج إلى:

 

 

 ، لهذا من المناسب صياغة معادلة التفاعل بالّشكل التالي:O2نحن نعرف أّن األوكسجين يؤلّف جزيئيات على شكل 

 

 وتبقى النتيجة هي ذاتها.

 

 

 :3المسألة رقم 

كتب الرمز الكيميائي اإلكتروناً.  20وناً. يمتلك أحد أيونات هذا العنصر نيوتر 00وتحتوي على  65نواة ذّرة عددها الكتلي 

 لهذا األيون، وحّدد الشحنة األيونية له برقم فوقي على اليمين.

 

 الحل:

 

 

 

 :4المسألة رقم 

 التالي:نظائر تتوزع ك( Mgلمغنيسيوم )ل

 0.7370لطبيعة بنسبة ( ويتوفر في اamuوحدة كتلة ذّرية ) 20..36(: 24Mgنظير المغنيسيوم )

 0.0000( ويتوفر في الطبيعة بنسبة amuوحدة كتلة ذّرية ) 28..35(: 25Mgنظير المغنيسيوم )

 0.0007( ويتوفر في الطبيعة بنسبة amuوحدة كتلة ذّرية ) 26..30(: 26Mgنظير المغنيسيوم )

 

 ( حسب هذه المعطيات؟Mgما هو الوزن الّذري للمغنيسيوم )
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 الحل:

 لّذري هو الوسط الحسابي لألوزان الّذرية للنظائر جميعها، مع األخذ بعين االعتبار نسبة الوفرة لكل نظير.العدد ا

 الوزن الّذري =

 

 

 :5المسألة رقم 

 .CO2لتشكيل  O2و  COوازن معادلة التفاعل بين  (أ 

تم استهالكه في هذا  CO(، فكم من CO2لتشكيل ثاني أكسيد الكربون ) COجرام من األوكسجين مع  02.0إذا تفاعل  (ب 

 التفاعل؟

 

 الحل:

 (أ

]معطياتاألرقامذاتخانةعشريةواحدة[ (ب

 02.0هو:  O2( للـ .M.Wالوزن الجزيئي )

 23.0هو:  CO( للـ .M.Wالوزن الجزيئي )

 ]ارجع إلى أ([ COمول من  2مول، لذلك فإن التفاعل يحتوي على  gm02.0  =0األوكسجين المتوفر: 

 (ج

 جرام 65.0جرام/مول =  23× مول  2المتفاعلة =  COلة الـ كت

 

 

 :6المسألة رقم 

زمة فوتونات )اإل ا مول منيحتوي   070فوتونات ذات ياقة على (( photonsشعاع كهرومغناييسي )ضوء يتألف من حز

 /مول.كيلوجول

 .المرئيجد يول موجة هذا الضوء وموقعه بالنسبة للطيف أو (أ 

 (.SIعاع )باستخدام الوحدات المعيارية العالمية جد ترّدد هذا اإلشأو (ب 

 

 الحل:

، وإليجاد الطول الموجي المصاحب للفوتون، يلزمنا أّن نعرف مقدار  ) نحن نعلم أّن  

 الطّاقة(.
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 (أ

;  

         

 

 

 نانومتر )الضوء األحمر( 700الطول الموجي هو 

 

 (،ُيعطىالترّددبالعالقةالتالية:s(،ثانية)k(،كيلو)mوحداتالمعياريةالعالميةهي:متر)ال (ب

 

 

 

 

 :7المسألة رقم 

فولت.  060( مقدارها v) جهد متسارع(، حيث تعّرض اإللكترون إلى m/sأوجد سرعة اإللكترون بوحدة متر لكل ثانية )

10 × 1.6واحد فولت هو بجهد متسارع مقداره إللكترون )علماً بأّن مقدار الطّاقة المنقولة إلى ا
-19

تحليل تشير  ؛جول  

 مقدار الطّاقة(، لذا:وحدة فرق الجهد يكافئ وحدة ب ةالشحنة مضروب وحدةإلى  الوحدات

1.6 × 10( = 1eVفولت إلكتروني ) 0
-19

10 × 1.6فولت =  0( × Coulombكولوم ) 
-19

 جول( 

 

 الحل:

 نعلم أّن: 

vمربع السرعة )( × m( = الكتلة )Ekinلحركية )الطّاقة ا
2

وهو  –( Vفرق الجهد )( × e( ويساوي = شحنة اإللكترون )

 فرق الجهد المعطى لإللكترون(.

9.1 × 10( = meكتلة اإللكترون )
-31

 (kgكغم ) 
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 :8المسألة رقم 

 انومتر.ن 300( بطول موجة eV( بوحدة الفولت اإللكتروني )hvجد ياقة الفوتون )أو

 

 الحل:

 

 

= 1.55 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9002الفصل األول 

 

، يرجى زيارة: للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروي االستخدام

http://ocw.mit.edu/terms 
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