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 التقييم الذاتي : تركيب الذّرة

 10 التجريبي التمرين

 

 : 0 رقم مسألةال

A.  لدى السيريومCerium ( ولكن  8العديد من النظائر ،)على وجه التحديد
140

Ce  و
142

Ce  فقط تكون

 . أّي نظير للسيريوم هو األكثر وفرة؟وفيرةموجودة بكّميات 

B.  فاعل الكربون مع األكسيد األحادي النصفيفرن القوس الكهربائي يتضمَّن تإّن إنتاج الكروميوم في 

 للكروميوم وفقًا للتفاعل التالي: )األكسيد ونصف(

Cr2O3 +  C =  CO +  Cr 

(i)  أدرج القيم الصحيحة في األسفل.، و ، قم بوزن المعادلة، أي، حدد قيم . 

(ii) غ منك 333( الُمنتجة إذا استهلك التفاعل غاحسب أقل كميّة من الكروميوم )بوحدة ك C  وأنتج كمية

 ً  %.011 التفاعل ةءكفاأن . افترض Crمن  ُمتزنة كيميائيّا

 

 

 :2رقم مسألة ال

A.  لدى األنتيمونAntimony  ،إثنين من النظائر
121

Sb  و
123

Sb أي نظير لديه الوفرة الطبيعية .

 كبر؟األ

B.  انتاج الهافنيومhafnium  عن طريق عملية كرولKroll Process  سيتضّمن تفاعل المغنيسيوم مع

 للتفاعل التالي: اً كلوريد الهافنيوم تبعرابع 

HfCl4 +  Mg =  MgCl2 +  Hf 
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(i)  أدرج القيم الصحيحة في األسفل.، و ، قم بوزن المعادلة ، أي، حدد قيم . 

(ii) غك 000( المطلوبة لتحويل غاحسب أقل كميّة من المغنيسيوم )بوحدة ك HfCl4  إلى هافنيوم

 عنصري.

 

 

 :3رقم مسألة ال

A. ،أظهر بطريقة الحسابات أّن الضوء األزرق بالطول الموجي λ = 444 nm  ال يمكنه إثارة ،

Liاإللكترونات في 
2+

 .n = 4 الغالف إلى n = 2 غالف( من اليةغازحالة ) 

B.  الغالفهل قيمة انتقال الطاقة من n = 2  إلىn = 4  فيLi
2+

 ،E24من قيمة انتقال  ، أكبر أم أقل

Liفي  n = 2إلى  n = 1 الطاقة من الغالف
2+

 ،E12ح باستخدام مخطط اقة. ليس مستوى الط ؟ وضِّ

 ساب قيمة الكميّتين.هناك داع لح

 

 

 :4رقم مسألة ال

A. ين إلكترونات الحالة األرضيةلفوتون قادر على تأي   () في أنبوب تفريغ غازي ما هو التردد األدنى 

Liفي 
2+

 ؟

B. إلى القوى الفيزيائية الُمتعلّقة لماذا تكون قيمة طاقة تأيين  اشرح مع الرجوعLi ولى أقل من طاقة األ

 الثالثة. Liتأيين 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9112الفصل األول 

 

 http://ocw.mit.edu/termsط االستخدام، يرجى زيارة: للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شرو
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