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 04الواجب المنزلي  حل

 

 :1المسألة رقم 

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

 .n = 3من المستوى المداري المتهيّج 

 

 الحل:

 

: الطّاقة الالزمة لتشتيت : طاقة الربط، و : طاقة الفوتون الساقط، و : 

 اإللكترون.

,                 

, 

    إذاً: 

    إذاً: 

 وبالتالي:

 

 ( هي:m/sإذاً: السرعة بوحدة متر/ثانية )

 

 

 

 :2المسألة رقم 

(، بحيث يؤّدي التفاعل مع ذّرة الهيدروجين ؤه للجسيم ألفا )احسب فرق الجهد األدنى الذي يجب إعطا

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

 

 الحل:

 يعطى فرق الطّاقة بالعالقة التالية:

      ، 
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  هو فرق الجهد، Vهو الشحنة، و  qحيث أّن: 

   لي فأن: وبالتا

 

 

 q = +2e  بما أّن:

     إذاً: 

 

 

 :3المسألة رقم 

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

 .(الحالة األرضية )الخامدة(إلكترونه في المستوى المداري المستقر )

 

 الحل:

من ذّرة الهيدروجين طاقة مقدارها  )األرضي الخامد( يحمل اإللكترون في المستوى المستقر

جول/ ذّرة(، تحسب الطّاقة الحركية  وهي  .I.Eجول )طاقة التأين  

 كيلومتر/ ساعة، كما يلي: لإللكترون الحّر المتحرك بسرعة : 

 

 

، فال يستطيع اإللكترون الحر تأيين ذّرة ا أّن الطّاقة الحركية أقل من طاقة التأين للهيدروجين: وبم

 الهيدروجين في هذه الحالة.

 

 

 :4المسألة رقم 

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

 

 الحل:

( للّزخم Bohr Quantizationن في استخدام تكميم بور )كم  أّن الحل األسهل ي  يمكن حل المسألة بأكثر من طريقة، إال 

 الزاوّي، كما يلي:
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 )يمكن الحصول على المعادلة الرقمية الصحيحة إذا أخذنا:(

 

 (.2EKin-(، حيث عادةً ما تكون Epotتعكس اإلشارة السالبة قيمة الطّاقة الوضعية )

 

 

 :5المسألة رقم 

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

 

 الحل:

 ( نحصل على ما يلي:Rydberg relationshipمن عالقة ريدبيرغ )

 

 

 

 

 :6المسألة رقم 

في الحالة  ون الهيدروجين( والالزم إعطائه إلى إلكترون حر لكي يعطي إلكترVحسب فرق الجهد األدنى بوحدة فولت )ا

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

 

 الحل:

طاقة حركية  ي كت ِسب، وبالتالي  Vxيمكننا تبسيط هذه المسألة على الّشكل التالي: يتسارع إلكترون ما بفعل فرق الجهد 

[ وهو يساوي تماماً مقدار الطّاقة الالزمة لتهييج اإللكترون في ذّرة الهيدروجين، ونقله   ]وتساوي مقدارها 

 .n = 5إلى  n = 1من 
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 :7المسألة رقم 

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

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

 

 الحل:

 المطلوب مبدئياً: رسم توضيحي

 

 )تأيين(، على األرجح سينتقل اإللكترون إلى 

 وذلك باالعتماد على مقدار الطّاقة 

    دعونا نأخذ أّن:

 )أقل طاقة الزمة المتصاص فوتون(، لدينا: n = 2إلى  n = 1ريك اإللكترون من ولتح

 

 

سيعبر  –(. فهذا يعني أنّه لن يحدث تفاعل n = 2إلى  n = 1)للمستويين  بما أننا نعلم أّن طاقة الفوتون أقل من 

ستوى المداري األول! يمكن الحصول على السرعة الفوتون "متجاوزاً" اإللكترون وسيستمر اإللكترون في حركته في الم

 المدارية من خالل:
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)ستحصل على عالمة كاملة إذا ذكرت ببساطة أنّه ال يتوقع حدوث تفاعل، أو شيء من هذا القبيل. وستحصل على عالمات 

ير متحركة، مع أّن هذه على سبيل المثال، افترض أّن اإللكترون المهيّج في ذّرة هيدروجين غ –إضافية إذا شرحت أكثر 

 الحالة غير محتملة الحدوث، بحيث يمكن أّن تمتص الفوتون وتدخل في مستوى مداري متهيج ومختلف(.

 

 

 :8المسألة رقم 

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

 

 الحل:

 ما يلزمنا هو:

 

               أو: 

 ، فال تهّمنا اإلشارة(.فجوة الطاقة)بما أّن المطلوب هو فقط 

 

 

 

 

 :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: )

مثّل بالرسم البياني القيم التي حصلت عليها كعالقة معتمدة على العدد الّذري وحاول شرح الفرق الواضح في التغير  (ب 

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

 

 الحل:

جاد حاصل ضرب طاقات التأين )الواردة في الجدول الدوري( يمكن الحصول على البيانات الالزمة بواسطة إي (أ 

 : كولومب(.c(، )بالشحنة اإللكترونية )
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 طاقة التأين )جول( العنصر

 

 طاقة التأين )جول( العنصر

 

Na 2.822 Ca 2.9.8 

Ng 1.22 Sc 1.21 

Al 2.918 Ti 1.29 

Si 1..2 V 1.28 

P 1..8 Cr 1.28 

S 1... Mn 1.19 

Cl 2.2. Fe 1.2. 

Ar 2.12 Co 1.2. 

  Ni 1.22 

  Cu 1.21 

 

ديالت على أبعاد ]يهدف هذا السؤال إلى إتاحة الفرصة لديك لعمل التمثيل البياني للبيانات. يمكن بإجراء بعض التع (ب 

 على العدد الّذري.طاقة التأين خفاء اعتماد قيم الرسم البياني، إبراز أو إ

 اإلجابات المقبولة

نصف ممتلئة على التوالي.  3pو  3s، تكون المدارات الفرعية 18إلى  11( من Zفي صفوف العناصر ذات العدد الّذري )

)كما في  ( إلى Na)كما في الصوديوم  تزداد طاقة التأيين في هذه الصفوف من 

شحنة النواة )وبالتالي زيادة جذب اإللكترونات( في المستوى  زدياد الكبير إلى زيادة تأثير(. ي عزى هذا االArون غاآلر

 .Mالمداري 

 ن. إاَل على التوالي. ونالحظ مرة أخرى ازدياد طاقة التأي   3d، يمتلئ المدار الفرعي Cuإلى  Caفي صفوف العناصر من 

ك بسبب تأثير حجب شحنة النواة ، وذلArإلى  Naأّن هذه الزيادة أقل بكثير من الزيادة الحاصلة في صفوف العناصر من 

ة ة الفرعيَ ، باإلضافة إلى اإللكترونات الموجودة في المستويات المداريَ Lو  Kمن قبل اإللكترونات في المستويين المداريين 

3s  3وp. 
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لعناصر ثراء البحث، دعونا نحلل السلوك الحاصل بشيء من التفصيل. يمكن أن نبّرر ازدياد طاقات التأين في ا]من أجل إ

 غالفللإشغال  أول( إلى Alلنزول التالي المفاجئ في األلمنيوم )لفرعية مملوءة و أغلفةإلى تشّكل  Mgإلى  Naمن 

 .Pفينتج بسبب بداية الملء المزدوج ألفالك  Sإلى الكبريت  Pنتظام بعد ذلك في العناصر من الفسفور ّما اإل. أpالفرعي 

 

المملوءة تباعاً في العناصر من سكانديوم  3dيط للزيادة في شحنة النواة على مدارات السؤال هو: لماذا نالحظ األثر البس

Sc  إلى النحاسCu ؟ يمكن الحصول على اإلجابة على هذا السؤال من خالل الميكانيكية الموجية، حيث أّن مداراتs وp 

مقربة كبيرة من النواة، وبالتالي "تستفيد"  " بمعنى أّن اإللكترونات في هذه المدارات تقضي جزءاً من وقتها علىخترقة"م  

احتمالية أن تشغل  لها أيضاً  2sإلى درجة ما من الزيادة في الشحنة النووية. )تذكر أنّنا الحظنا أّن المستويات المدارية 

حجب خترقة". لهذا، وبسبب أّن نظرياً "ليست م   fو dعلى سبيل المثال(. كل من مدارات  1sمنطقة المستوى المداري 

قليلة، هي  29إلى  21اإللكترونات الداخليّة له أثر كبير، والزيادة في "شحنة النواة الفّعالة" من العناصر ذات العدد الّذري 

 فكل ذلك يؤّدي إلى عدم حدوث الزيادة الكبيرة في طاقات التأين[.

 

 

 :11المسألة رقم 

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

 

 الحل:

Eel =-(1/n  نحتاج هنا إلى أساسيات معادلة ريدبيرغ
2
)K] [  :1 وكذلك eV =1.6 x 10-19 J : 

 

 

 

 

 :11المسألة رقم 

 .وذات سرعة  إلكترونات حّرة ، في ذّرة الهيدروجين،احسب ترّدد اإلشعاع الالزم لتوليد

 

 لحل:ا

(. وسيؤّدي المستقر في ذّرة الهيدروجين ) األرضي تذّكر أّن طاقة اإللكترون في المستوى

، والتي زال وإعطائه سرعة مقدارها اإلشعاع المذكور في السؤال إلى التأثير على اإللكترون الم  

 كافئ:ت  
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 :12المسألة رقم 

 هو مستوى طاقة إلكتروني مسموح في ذّرة الهيدروجين. اقة تحقّق من أّن مستوى الطّ  (أ 

"ألقرب مستوى إلكتروني  n(. أما إذا كانت اجابتك ال، فجد nإذا أجبت بنعم، قم بإيجاد الرقم الكّمي الرئيسي ) (ب 

 مسموح".

 

 الحل:

                         (أ 

 

 

 الجواب هو "نعم".

 n = 4.0 (ب 
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 مناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجياال

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2229الفصل األول 

 

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