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 04الواجب المنزلي 

 

 :1المسألة رقم 

سرعة اإللكترون الذي يتم طرده  احسب( يضرب ذّرة الهيدروجين. فوتون ذو طول موجة )

 .n = 3من المستوى المداري المتهيّج 

 

 :2المسألة رقم 

فاعل مع ذّرة الهيدروجين (، بحيث يؤّدي التفرق الجهد األدنى الذي يجب إعطاؤه للجسيم ألفا ) احسب

 .n = 6إلى المدار  في الحالة األرضية )المستقرة الخامدة( إلى انتقال اإللكترون

 

 :3المسألة رقم 

كيلومتر في الساعة، قادر على تأيين ذّرة الهيدروجين من خالل  قّرر إذا كان اإللكترون المتحرك بسرعة 

 .((ة)الخامد ةاألرضي لحالةا) ستقرإلكترونه في المستوى المداري الم

 

 :4المسألة رقم 

 في ذّرة الهيدروجين. n = 4جد سرعة اإللكترون في المستوى المداري أو

 

 :5المسألة رقم 

 . n = 2إلى  n = 6جد الطول الموجي لإلشعاع المنبعث من ذّرة الهيدروجين، كنتيجةً النتقال اإللكترون من أو

 

 :6المسألة رقم 

 لحالةافي  ( والالزم إعطائه إلى إلكترون حر لكي يعطي إلكترون الهيدروجينVالجهد األدنى بوحدة فولت )حسب فرق ا

 .n = 5الطّاقة الكافية، عند لحظة التأثير، ليتهيّج وينتقل إلى المستوى المداري  األرضية

 

 :7المسألة رقم 

الل هذا التفاعل، ( يتفاعل مع ذّرة هيدروجين ثابتة "غير متحركة". خضوء ذو طول موجة )

 إلى اإللكترون المداري في ذّرة الهيدروجين. ما هي سرعة اإللكترون بعد التفاعل؟ بالكامل تنتقل طاقة الضوء

 

 :8المسألة رقم 

 في ذّرة الهيدروجين؟ n = 8و  n = 3( بين المستويين اإللكترونيين eVما مقدار الطّاقة في فجوة الطّاقة )بوحدة 
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 :9المسألة رقم 

جد طاقات التأين األولى )بوحدة جول( للعناصر في أومن خالل المعلومات الواردة في الجدول الدوري للعناصر،  (أ 

 .Cuإلى النحاس  Ca( الكالسيوم 2، و ) Arإلى األرجون  Na( الصوديوم 1الصفوف: )

ح الفرق الواضح في التغير م التي حصلت عليها كعالقة معتمدة على العدد الّذري وحاول شري  مثّل بالرسم البياني الق   (ب 

 في طاقات التأيين مع ازدياد العدد الّذري لكال العناصر في الصفين.

 

 :11المسألة رقم 

 في ذّرة الهيدروجين. n = 8و  n = 7( بين المستويين اإللكترونيين eVجد طاقة الفجوة )بوحدة أو

 

 :11المسألة رقم 

 .وذات سرعة  إلكترونات حّرة ، في ذّرة الهيدروجين،حسب ترّدد اإلشعاع الالزم لتوليدا

 

 :12المسألة رقم 

 مسموح في ذّرة الهيدروجين.اللكتروني اإلطاقة الهو مستوى  تحقّق من أّن مستوى الطّاقة  (أ 

وني "ألقرب مستوى إلكتر nجد أو(. أما إذا كانت اجابتك ال، فnإذا أجبت بنعم، قم بإيجاد الرقم الكّمي الرئيسي ) (ب 

 مسموح".
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2002الفصل األول 

 

 http://ocw.mit.edu/terms: للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة
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