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 10مححا  اال

 الذّرة بنـيّة

 

 :0رقم مسألة ال، 0رقم اخحبار  9112

uranium tetrafluoride (UF4 ) اليورانيوم نتاج فلز اليورانيوم عن طريق تفاعل تيترا فلوريديمكن إ

ن حتى  ( في مفاعل محكمMgمع المغنيسيوم ) . ويكون الناتج الثانوي درجة مئويَّة 077اإلغالق ُمسخَّ

(. وللتأكد من أّن كّل المغنيسيوم تّم استهالكه في MgF2) magnesium fluorideفلوريد المغنيسيوم 

% أكثر من متطلبات 07، بالتحديد UF4 تيترا فلوريد اليورانيوم الُمفاعل بفائض من إشباعالتفاعل، يتم 

 اليورانيوم، كم كميَّة رباعي فلوريد اليورانيوم من كغ 222بالنسبة للتفاعل. إلنتاج  كيميائيالتوازن ال

 رامغيلو. استخدم وحدة كفي الُمعادلة Mgللُمفاعل؟ افترض تحويالً كامالً للمغنيسيوم  إدخالهايجب 

 للتعبير عن إجابتك.

 

 

 :2مسألة رقم ال، 0اخحبار رقم   9112

A.  صندوقال ترميزباستخدام (box notation أعط التكوين اإللكتروني الكامل لكل من ،)ذات  عناصر

 الغازية التالية: الحالة
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B .  في الحالة األرضية لكترونيلألنواع التي لها هذا التكوين اإلالكيميائية  ةالهويّ  اعط: 
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(ii) . 3إلكتروني تكوينو +4 بصافي شحنةذّرةd
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C . ( اكتب أعداد الكّمn, l, m, s ) 3من إلكترونات لواحدd 4من إلكترونات واحد وs ( في الحديدFe.) 

 

 

 :4مسألة رقم ال، 0اخحبار رقم  9112

مستويات الطاقة األربع التالية على نفس مخطط مستوى  أرسم، محددين A أنيونو Cكاتيون من أجل 

( الخط األيوني 3)، CA( زوج األيونات 2) ،ة ال نهائيةصلافبينهم مسافة ( األيونات 0الطاقة: )

CACACA… ،(4 مادة صلبة متبلورة من )CA . 

 ليس من الضرورية في كل المستويات األربع. قم بافتراض أّن المقارنة مبنية على أعداد أيونات متطابق

 القيم النسبية لمستويات الطاقة المختلفة. وضعولكن يجب عليك  بالقياس الحقيقي،رسم المخطط 

 

 

 :6مسألة رقم ال، 0اخحبار رقم  9112

Heذّرات غاز هيليوم متأيّن )
+

جهد بين على فرق  يعمل ( تم صدمها بإلكترونات في أنبوب تفريغ غازي

)الغالف  n = 3من اإللكترون نتقا  اإلنبعاث يتضمَّن الخط الُمصاحب ال. طيف 8.88Vقيمة باألقطاب 

ي لإللكترونات الُمبعثرة موجة دي برو. احسب القيمة األدنى لطو  )الغالف الثاني( n = 2إلى  الثالث(

Heالتي اصطدمت مع 
+

 وأنتجت هذا الخط في طيف اإلشعاع. 
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 :9مسألة رقم ال، 9اخحبار رقم   9112

A.  أن هناك شخص ما كان يقوم باستخدام مولّد أشعةلقد اكتشفت-X   الخاص بك وقد قام باستبدا

بتشغيل المولّد ووجدت الطو   مت  الهدف/القطب الموجب. لتحديد الهوية الكيميائية للهدف الجديد، قُ 

ن منه الهدف؟ Å 0.250يساوي  K، لقّمة الموجي،   . ما العنصر الذي يتكوَّ

B.  بإجراء تجربة بواسطة مقياس حيود أشعةقامت هيالري شيلدون-x  الخاص بها. تم تعريض عيّنة من

 Kأحادي اللون بطو  موجي مضبوط بواسطة خط  X-إلى شعاع أشعة tantalum (Ta)التنتالوم 

 ، التي يمكنθhkl،  (Bragg angleزاوية براغ ) أصغر م بحساب(. قُ Ti) titaniumلتايتانيوم ل

 .Taانعكاسات من عيّنة رؤية  تتوقّع عندها لهيالري أن

 

   Ti  =2.75 Åلـ   البيانات:

  Ta ،a=3.31 Å للتنتالوم lattice constant ةبكثابت الش 

 

C. ارسم طيف اإلشعاع )الشّدة مقابل الطو  الموجي( لهدف أشّعة-x  تم صدمه بفوتونات بدالً من

 K-اإللكترونات. قم بافتراض أّن الفوتونات الواقعة لديها طاقة أكثر من كافية إلزاحة إلكترونات الغالف

 .Lα، وإشعاع Kβ، إشعاع Kم بوسم الميزات الُمصاحبة إلشعاع قُ  ،في الهدف. على مخططك

 70-70يبدو أن هذه المسألة التتناسب مع الموضيع التي اشتملت عليها المحاضرات  مالحظة:
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 للتكنولوجياالمناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس 

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2772الفصل األو  

 

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

 .edu/termshttp://ocw.mit 

 

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

