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 13 حل الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

𝜆كيف أّن الضوء األخضر ) أظِهر  النطاق )فجوة الحزمة( فجوةهيّج إلكترونات عبر أن ي   ( يمكن         

 (.Siللسيليكون )

 الحل:

𝜆      
  

  
  
                   

               
              

 

 متر،           إن الطول الموجي الحرج للسليكون هو 

λالطول الموجي  ولذا فإن لإلشعاع ذ λمتر أو           أكبر من الطاقة الالزمة طاقة متر            

 .النطاق اإللكترونات عبر فجوة )تأيين( ترقيةل

 

 

 :2المسألة رقم 

حسب طول ا(. Geورة جرمانيوم )هيرتز، تم إشعاعه على بل               إشعاع كهرومغناطيسي له التردد  (أ 

للتد بسبب هذا ال  تونبعث الم  م  موجة الفوتون ال  (Egنطاق ) . علماً بأّن الجرمانيوم عنصر شبه موصل وله فجوةفاع 

 (.eVفولت )إلكترون  7.0

المئوية  ة بين نسبة االمتصاصالعالقة البياني   ارسمأرسم رسماً توضيحياً لطيف االمتصاص للجرمانيوم، بمعنى آخر،  (ب 

 (.λالطول الموجي )( و%)

 الحل:

 :Egفجوة النطاق بطاقة  Eوتون الساقط قارن طاقة الفن  أوالً  (أ 

                    
                               

                  
                  

 قيمة، وتنبعث الطاقة الزائدة عن (Eg) طاقة فجوة النطاق ساويطاقة ت   وانبعاث فوتون جديد ذتبع بت  اإللكترون ترقية 

 رة.ل وعلى شكل حرارة في الب Eg طاقة فجوة النطاق
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𝜆         
  

  
  
                  

               
              

  (ب 

 

𝜆     𝜆        ميكرومتر. 3.00ؤال وتساوي كما تم حسابها في الجزء أ من هذا الس 

 

 

 :3السؤال رقم 

ةً كهربائية جيدة. فّسر لكال العنصرين، األسباب وراء ظهور ( فلّزان ي ظهران موصلي  Be( والبيريليوم )Kالبوتاسيوم )

 .نطاقتركيب الالموصلية باالعتماد على 

 

 الحل:

   المنبعثة

 شفاف
)عاتم( غير شفاف  

االمتصاص %  

hv الساقطة 

𝜆دح االمتصاص  
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اد (. باالعتم4s نطاق) يلوصتال نطاقواحد في صنع  دارم، تساهم كل ذّرة بإلكترون واحد و(K) في ذّرة البوتاسيوم

فقط.  نين اثنينو)مستوى الطاقة( يستطيع احتواء إلكتر نطاقزيئي" يتشكل في الج  مدار على مبدأ استبعاد باولي، كل "

 ائية.ة الكهربتعطينا خاصية الموصلي   بدورها والتي –نصف ممتلئ باإللكترونات نطاق التوصيل  كونينتيجةً لذلك، 

زمة  دارم، تساهم كل ذّرة بإلكترونين اثنين و(Be) ذّرة البيريليوم أّما في زمة الموصلية )ح  (. 2sواحد في صنع ح 

زمة الموصلية من مدار  دارموبوجود إلكترونين في كل  مملوءة. وت عزى الموصلية  2s)من كل ذّرة(، فإن ح 

، حيث أنّها فارغة، وتعطينا مستويات الطاقة الالزمة 2p داراتمالكهربائية التي تتم مالحظتها إلى التداخل بين حزم 

 للموصلية الكهربائية.

 

 

 :4المسألة رقم 

 بدو حمراء اللون عند القاء الضوء عليها.تفيها(  (دميمت) ماّدة بلّورية نقية )ال وجود للشوائب أو المواد الشائبة

 جابتك.إيار الكهربائي؟ أعط األسباب على عازلة للت مالماّدة موصلة، أم شبة موصلة، أ هل هذه (أ 

 ؟eV( لهذه الماّدة بوحدة Eg) طاقة فجوة النطاقما هي القيمة التقريبية لـ (ب 

 

 الحل:

م )أحمر أنجسترو 0777أنجستروم )بنفسجي( إلى  0777يتراوح بين  يطول موج مدىيحتوي "الضوء األبيض" على 

 ة التالية:ص االمتصاصي  ، الخصائعند القاء الضوء عليها بدو حمراء اللونتداكن(. للماّدة التي 

 فارغ 3d نطاق

متلئ 4s نطاق  نصف م 

  2p نطاق لداخ  ت

 ممتلئ 2s نطاق

 م خط ط الطاقة للبوتاسيوم

يليومرم خط ط الطاقة للب  

 الطاقة 

 الطاقة 
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ة شبه موصلة، حيث أنّها ت ظهر تصنيفها عندئذ على أنّها مادّ  فيجبإذا كانت الماّدة نقية )ال وجود للشوائب فيها(،  (أ 

اإلشعاع "األحمر" لتنشيط حامالت  طاقة ، بمعنى يلزمنا فوتونات ذات طاقة تزيد عنمحدودة" طاقة فجوة نطاق"

 الشحنة.

λ ول الموجيالط لو أخذنا (ب   حافّة االمتصاص الضوئي لهذه الماّدة، نحصل على: على أنّه        

   
  

𝜆
                 

    

            
        

          وبناًء على ذلك، فإن طاقة الفجوة لهذه الماّدة هي: 

 

 

 :5المسألة رقم 

 النطاقلتركيب ، أرسم مخططاً مفيداً               إلى صل ت( v) اتدترد   ذوماّدة غير معلومة، شفافة للضوء، 

 لهذه الماّدة.

 الحل:

 ، فنجد أّن الماّدة شفافة للضوء إذا كانت طاقاتها أقل من:E = hvحيث أّن 

(               )                  
    

            
         

 .(Eg) نطاقوة الطافة فجهذا ي شّكل حافّة االمتصاص، أي و

 

أصفر  –أزرق  أحمر منبعث

 ممتص

 نطاق التوصيل

 نطاق التكاف ؤ

متصاصا  

الموجةول ط  
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 :6المسألة رقم 

د ل من امتصاص الضوء إلى االنبعاث( على)التحو   "ضوئي نطاقحافة ة "تظهر مادّ   .(   )              ترد 

 أرسم الّشكل الذي يعكس السلوك الضوئي المشار إليه. (أ 

 ماذا تتوقع أن يكون لون هذه الماّدة إذا شاهدناها خالل ضوء النهار؟ (ب 

 ( لهذه الماّدة؟Eg) النطاق فجوةما هي  (ج 

 الحل:

 أ(

λ (أ    
 

 
  

        ⁄

           
                  

 

 

 

 .ون اللون إما برتقالي أو "محمّر"سيك (ب 

 

 ج( 

                      
                     

                  
    

            
         

 حمرأ

 أصفر-أخضر-زرقأ
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 لمفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجياالمناهج التعليمية ا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9772الفصل األول 

 

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

 ttp://ocw.mit.edu/termsh 

 

 

http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/terms

