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 :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 

 

 الحل:

 هدية مجانية! (أ 

 

 

 

في الـجدول الدوري(:  x)من معطيات السؤال ومن قيم  Si – Hعلينا إيجاد طاقة الّرابطة  (ب 

 ، 

 

 

 

 

 لتحويل مقدار الطّاقة إلى وحدة جول/ مول:
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 :E1طاقة فوتون الليزر 

 

 

 :E2 طاقة فوتون الليزر

 

 

تزيد على طاقة الربط  لتيا( و، والذي يمتلك طاقة فوتونية مقدارها )2فقط الليزر رقم 

Si – H ( ومقدارها.) 

 

 

 :2المسألة رقم 

أنجستروم. على فرض أّن الّرابطة بين الذّرات  1.92تبلغ  LiFمسافة االتّزان في المركب ثنائي الذّرة 

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

 % من الجواب الصحيح(18جابتك ضمن تكون إأن )بدون أيّة معلومات إضافية، ينبغي 

 

 الحل:

 في حالة "الّرابطة الجزيئية" بـ: LiFتعطى طاقة الربط للمركب 

 

حيث يُعبّر  –ظهر على شكل الفرق بين قيمتي الجذب والتنافر نعلم بأّن الطّاقة في هذا النوع من الّروابط ي

 عن التنافر بالعالقة التالية:
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، فإّن ين األغلفةب، وهذا يعني أنّه بإهمالنا للتنافر 18غير معروف، ولكن يُتوقع أن يكون قريباً من  nاألس 

 القيمة الحقيقية: ( من%10قيمة الطّاقة المحسوبة تكون أعلى )بمقدار حوالي 

 

 

 

 

 :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 

 

 الحل:

الفردية  لمداراتاتتشّكل الّروابط التشاركية، بشكلها النقي، فقط من خالل التفاعل )التداخل( بين  (أ 

الفردية المشغولة العدد األكبر للّروابط المتشّكلة.  لمداراتاالمشغولة باإللكترونات، بحيث يعكس عدد 

عند تشّكل الّروابط التشاركية، يحدث اشباع لخاصية الربط.  لمداريةامع تشّكل الّرابطة، وتشّكل 

( أو جانبياً بين طرفي  بشكل محوري بين طرفي التفاعل )رابطة سيجما  لشحنةاالتشاركية، تتوزع 

 ( . فللّروابط اتجاهات فراغية. التفاعل )رابطة باي 

لمتضادة. مجال القوة تنشأ الّرابطة األيونية نتيجة انتقال الشحنة وتشّكل األيونات ذات الشحنات ا

الكهربائية للّرابطة ليس له اتجاهات فراغية، ولهذا فإن قابلية الربط ال يتم اشبعاها من مجرد اقتراب 

 األجسام األخرى المشحونة بشحنة متضادة.

 

تؤّدي الّرابطة التشاركية بطبيعتها االتجاهية واشباعها إلى نشوء جزيئات متمايزة وبعدد محدود من  (ب 

هنالك استثناء في عناصر المجموعة الرابعة على سبيل المثال، حيث يسمح عدد المدارات )الذّرات. 

شوء األيونات في جميع المهّجنة المتجهة في الفراغ بتشّكل المواد الصلبة التشاركية. ينتج عن ن
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 ؤدي إلىتالطّاقة، بسبب مبدأ خفض ي تواللشحنة( تشّكل الماّدة في الحالة الصلبة، اانتقال األحوال )

 ل البناء البلّوري.يالذّرات، أي تشكّ  نظيمت

 

 

 :4المسألة رقم 

 أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات األيونية التي تتشّكل من تفاعل العناصر التالية:

 

 السيزيوم والبروم (2) الكالسيوم والفلور (1)

 السترونشيوم والسيلينيوم (4) األلمنيوم والكلور (3)

 النحاس والكلور (6) م والكبريتالبوتاسيو (9)

 الكوبلت والفلور (0) الحديد واألوكسجين (7)

 التيتانيوم واألوكسجين (18) الخارصين والكلور (5)

 السيزيوم والبروم (12) الكالسيوم والفلور (11)

 

 الحل:

 ما يلزمنا هو: الجدول الدوري

، Feيد )بالنّظر إلى الجدول الدوري، نالحظ وجود أكثر من رقم واحد للتأكسد لكل من العناصر: الحد

 (.Ti، و التيتانيوم Co، الكوبلت Cuالنحاس 

1.  7.   

2.  8.   

      

3.  9.   
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4.  

2  

10.   

       

       

مركب مستقر جداً، وقد يكون على شكل مخلوط 

 (Ti + TiO2من )

5.   

6.   

 

 

 :5المسألة رقم 

 حاول تفسير الخصائص التالية للمواد األيونية:

 الشفافية. (أ 

 العازلية )الكهربائية( (ب 

 الموصلية )الكهربائية( (ج 

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

 

 

 الحل:

 خصائص المواد األيونية

مما ينتج عن ذلك الحالة الثمانية المستقرة  –تتشّكل المركبات األيونية نتيجة النتقال الشحنة  الشفافية: (أ 

 s غالف"مملوءة" و لغالف الخاجيالكل من األيون الموجب واأليون السالب. فجوة الطّاقة بين 

(، بحيث أّن eV 10)بمقدار حوالي  الطّاقة كثيراً  ةمرتفعي فجوة ه" غير ممتلئ" ألعلىاالتالي 

لذلك تظهر  –اإلشعاع المرئي ال يؤّدي إلى التهيّج اإللكتروني، بمعنى آخر ال يتم امتصاص اإلشعاع 

 الماّدة شفافة.
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ال يوجد هنالك موصالت كهربائية شفافة. ينطبق النقاش أعاله هنا أيضاً. فبالنسبة إلى  العوازل: (ب 

 قلأ، أن تكتسب طاقة. إال أّن طبّقمفرق جهد ل لخاضعةا، يجب على اإللكترونات الموصلية

. ال يمكن أن تحدث موصلية في هذه ىرفجوة طاقة كب كون لهات ةمتوفرال ةفارغال ةمداريال اتيمستوال

على كل من نوعي  المواد الصلبة األيونية عازلة. يُعطي المجال الكهربائي المطبّق جهداً  –الحالة 

الموصلية األيونية( بسبب األيونات األيونات في البلّورة، إال أّن هذه األيونات ممنوعة من الحركة )

مواد الصلبة " في الvacanciesلفراغات االمحيطة. حيث أّن، وكما سنرى الحقاً، هنالك بعض "

بحيث يمكن مالحظة بعض الموصلية الضعيفة. هذه المواد ليست كهربائية، ولكنها أيونية، ولهذا 

 تصاحبها حركة كلية.

: يحصل االنتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة برفع درجة الموصالت في الحالة السائلة (ج 

تعطي التماسك "للحالة الصلبة" بعضها  الحرارة. بحيث تتجاوز القوى الحرارية، قوى الجذب التي

 –ببعض. ال يؤثّر التحّول بين الحالة الصلبة والحالة السائلة على الترتيب اإللكتروني للمستويات 

حيث يبقى ترتيباً ثمانياً مستقراً. عند تطبيق فرق جهد ما، ستتحرك األيونات السالبة نحو األنود 

 [.موجبة نحو الكاثود ](  وستتحرك األيونات ال )

 

 

 :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 

 حالة الغازية؟ أثبت جوابك.في ال

 الحل:

Se: 4s (أ 
2
p

4
 

 في الجدول الدوري( Oربط )كما في الذّرة الموازية   داريم

، سيكون المركب المتشّكل مركباً فرق الشحنة اإللكترونية السالبة النسبي 

 تشاركياً )مستقطب(.
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 H2Seالصيغة الكيميائية هي: 

 

درجة حرارة الغرفة.  يف، وهو من المتوقع أن يكون في الحالة الغازية حددملدينا مركب جزيئي  (ب 

 االستقطاب زمعالغرفة( إلى انخفاض  درجة حرارة يفسائل ) H2Oتشير المقارنة مع مركب 

لذا، إذا قمت  –والّرابطة الهيدروجينية. ال يمكن اجراء التحليل الكمي بدون وجود بيانات  الثنائي

تحليل أعاله واستنتجت بأّن المركب في الحالة السائلة، ستحصل على عالمة كاملة. بتقديم ال

درجة حرارة الغرفة.  يففي الحالة السائلة  H2Seالمركب يجعل االنخفاض في قوى الربط الثانوية 

 (.لتردد عليهلوهي مكان جيد  –كان من الممكن أن تكتشف ذلك إذا زرت المكتبة )

 

 

 :7المسألة رقم 

المعطى في  C—Fو  H—F( للنظام eV بالـ  فرق الشحنة اإللكترونية السالبة النسبي )جد أو (أ 

 البيانات التالية:

 طاقة الّرابطة (kJ/moleكيلو جول/ مول )

436 H2 

172 F2 

335 C—C 

565 H—F 

410 C—H 

 

 .Fوالفلور  Cللكربون  (eVجد السالبية اإللكترونية النسبية )بوحدة أو،  XH = 2.1 أجلن م (ب 
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 الحل:

(XA – XB)(، يعطى مربع الفرق في السالبية اإللكترونية للعنصرين Paulingحسب قانون باولينج )
2

 

 بالعالقة التالية:

 

 تعني: طاقة الربط Bond Energyحيث 

 

 .kJإذا كانت طاقات الربط تعطى بوحدة كيلو جول 

  (أ 

 

 

 

 

   :شكاليةإ (ب 

  

 8.4أو  3.0هي إّما أن تكون  XFنحن نعرف أّن 

، Xلتفادي ظهور قيم سالبة لـ  )تظهر هذه األحجية من حقيقة أّن مبدأ باولينج يتعامل مع 

 إلى موقع العنصر في الجدول الدوري(. العودةبدائماً الحل المناسب واضح 

 4.0في الكتاب هي  ، والقيمة  

 2.9، والقيمة في الكتاب هي  ،         
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 :0المسألة رقم 

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

 ؟(ب (. )ماذا لديك من افتراضات لحساحاول حساب طاقة البلّورة )

 

 الحل:

 

تعطى بمجموع نصفي القطر األيوني )في  Na—Fيجب أن يكون الفرض مبنياً على أّن المسافة لـ 

 (. نطقيموهو فرض ليس بغير  –البلّورة، يكونان متالمسان 

  لذا، 

 :1.747وتساوي  NaClهي نفسها لـ  Mويجب عليك أيضاً أن تفرض أّن 
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 اهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجياالمن

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: 

ttp://ocw.mit.edu/termsh 
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