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 80 الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

 ميكرو متر على التوالي. 8.1( 2ميكرو متر، و ) 5.9( 1شعاعان ليزريّان يولّدان )

 ( لكل من الشعاعين.eVجد طاقة الفوتون )بوحدة أو (أ 

 ؟ علماً بأّن:SiH4في مركب  Si – Hسيكون بمقدور أّي من الشعاعين أن يكسر الّرابطة  له (ب 

ESi-Si = 180 kJ/mole 

EH-H = 435 kJ/mole 

 

 

 :2المسألة رقم 

أنجستروم. على فرض أّن الّرابطة بين الذّرات  1.92تبلغ  LiFة مسافة االتّزان في المركب ثنائي الذرّ 

. هي رابطة أيونية، أحسب الطّاقة الالزمة لفصل الذرتين عن بعضهما البعض: 

 % من الجواب الصحيح(18)بدون أيّة معلومات إضافية، ينبغي أن تكون إجابتك ضمن 

 

 

 :3المسألة رقم 

تُعتبر الّروابط التشاركية "مشبعة" و"ذات اتجاهات فراغية"، بينما الّروابط األيونية "غير مشبعة" 

 و"ليست متجهة في الفراغ".

 فّسر لماذا. (أ 

 ماذا يترتب، بشكل عام، على وجود هذه الفروقات في خصائص هاذين النوعين من الّروابط؟ (ب 

 

 

 :4المسألة رقم 

 أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات األيونية التي تتشّكل من تفاعل العناصر التالية:
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 السيزيوم والبروم (2) الكالسيوم والفلور (1)

 السترونشيوم والسيلينيوم (4) األلمنيوم والكلور (3)

 النحاس والكلور (6) البوتاسيوم والكبريت (9)

 الكوبلت والفلور (0) الحديد واألوكسجين (7)

 التيتانيوم واألوكسجين (18) الخارصين والكلور (5)

 السيزيوم والبروم (12) الكالسيوم والفلور (11)

 

 

 :5المسألة رقم 

 حاول تفسير الخصائص التالية للمواد األيونية:

 الشفافية. (أ 

 العازلية )الكهربائية( (ب 

 الموصلية )الكهربائية( (ج 

 ]ال يتعدى المطلوب أكثر من رسم توضيحي )إذا أردت ذلك( وأربعة أسطر لإلجابة[

 

 

 :6المسألة رقم 

 يتفاعل السيلينيوم والهيدروجين مع بعضهما البعض لتشكيل مركب كيميائي.

 ما هي الصيغة الكيميائية لهذا المركب؟ (أ 

درجة حرارة الغرفة، أن يكون هذا المركب في الحالة الصلبة، أم في الحالة السائلة، أم  فيهل تتوقع،  (ب 

 الحالة الغازية؟ أثبت جوابك.في 
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 :7المسألة رقم 

المعطى في  C—Fو  H—F( للنظام eVبالـ   فرق الشحنة اإللكترونية السالبة النسبي )أوجد  (أ 

 البيانات التالية:

 طاقة الّرابطة (kJ/moleكيلو جول/ مول )

436 H2 

172 F2 

335 C—C 

565 H—F 

410 C—H 

 

 .Fوالفلور  C( للكربون eV، أوجد السالبية اإللكترونية النسبية )بوحدة  XH = 2.1من أجل  (ب 

 

 

 :0المسألة رقم 

. باالستفادة من البيانات المعطاة في الجدول الدوري، 0.7، هو n( Bornاألس التنافري ) NaFللمركب 

 ؟(لديك من افتراضات لحساب (. )ماذا حاول حساب طاقة البلّورة )
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 للتكنولوجيا المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2885الفصل األول 

 

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

http://ocw.mit.edu/terms 
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