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 22 الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

معّدلين للشبكات، وواحد  اثنينفي سياق المركبات غير العضوية عديمة الّشكل، سّم اثنين من مشّكالت الشبكات،  (أ 

 وسطي.

الحجم المولي باالعتماد على الحرارة للسيليكا النقية. بيّن عملية تشكل الزجاج أرسم رسماً بيانياً للتعبير عن التغير في  (ب 

على معّدلي تبريد مختلفين. وّضح أيضاً عملية البلورة. على كل منحنى تبريد، عين نقطة االنصهار أو درجة حرارة 

 التحّول في الزجاج.

 تصلب كزجاج أو كبلّورة؟ما هما العامالن الرئيسيان اللذان يحددان إن كانت الماّدة ست (ج 

 

 

 :2المسألة رقم 

 أرسم التركيب الشبكي لزجاج البورات. (أ 

 يؤّدي إلى خفض لزوجة الماّدة المنصهرة. B2O3إلى  Na2Oوّضح كيف أن إضافة  (ب 

 لرفع درجة التحول لزجاج البورات، هل تزيد أم تخفض من معّدل التبريد؟ اشرح (ج 

 خاللها أن تزيد من متانة زجاج البورات.صف طريقة معالجة سطحية واحدة تستطيع من  (د 

 وّضح لماذا يظهر زجاج البورات شفافاً للضوء المرئي. (ه 

 

 

 :4المسألة رقم 

( إلى C°20عند رفع درجة الحرارة من درجة حرارة الغرفة ) 3ما هي طاقة التنشيط لعملية لوحظ ازديادها بمعامل 

40°C؟ 

 

 

 :5المسألة رقم 

 كيلوجول/مول، 250( EAتبة األولى طاقة تنشيط )يمتلك تفاعل كيميائي من الر

× 1.7( هو Aوالرقم األّسي ) 1014 𝑠−1. 

 .T = 750°Cجد ثابت معّدل التفاعل على درجة حرارة أو (أ 

 دقائق؟ 10في فترة زمنية  C°600ما هو الجزء المكتمل من التفاعل على درجة حرارة  (ب 

على أي درجة حرارة تصل سرعة التفاعل إلى ثالثة أضعاف، والتي تكافئ السرعة تلك التي على درجة حرارة  (ج 

750°c؟ 
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 :6المسألة رقم 

( وهو النظير النشط Tمشروب الويسكي، من المشكوك أنه "مغشوش"، تم تحليل عمره عن طريق ايجاد كمية التريتيوم )

اشعاعياً للهيدروجين )
3
H سنة. في هذه العينة المغشوشة، وجد  12.5( والمتواجد بشكل طبيعي، حيث يبلغ نصف العمر له

من النشاط االشعاعي المشابه للتريتيوم في "ويسكي البوربون" حديث التحضير  %6أّن النشاط االشعاعي يبلغ 

  )المستخلص من كحول الذرة(. ما هو عمر الويسكي في  السؤال؟
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 مية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجياالمناهج التعلي

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2009الفصل األول 

 

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

ttp://ocw.mit.edu/termsh 
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