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 التقييم الذاتي : تركيب الذّرة

 10 التجريبي مسائل التمرينل ح

 

 : 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 

 

 الحل:

، والتي يجب أن تكون المجموع 140.115ة تساوي الذريّ  Ceرى أّن كتلة نمن الجدول الدوري، 

 .الموزون لُكتل النظائر

 نأخذ بعين االعتبارنحن وهنا 
140

Ce  و
142

Ce فقط 

كتلة  xولذلك، )
140

Ce( +  )1-x كتلة )
142

Ce   =140.115 

 تقدير الُكتَل الذريّة للنظائر هذا االختيار، يمكننا من أجل

للـ  041~حيث تكون 
140

Ce  ـ لل 041~و
142

Ce  ويمكن حلها بالنسبة لـx 

x= 0.94  

أّن  مما يعني
140

Ce هو النظير األكثر وفرة للسيريوم 
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B.  فرن القوس الكهربائي يتضمَّن تفاعل الكربون مع األكسيد األحادي النصفيإّن 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 . 

 

 الحل:

Cr2O3 + 3C = 3 CO + 2Cr 

 

(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

 

 الحل:

 Cمول  C  =333000/12.011  =17712 كغ 333

 كمية الكربون على أساس جزيئي غرامي )مول(.  2/3هي  Cr لـ المتكافئةكمية ال

 Crمول من  Cr  =17712  ×2/3بالتالي، كمية 

 Cr غك 560=  20.556( × 2/3×  17712= ) 
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 :2رقم مسألة ال

A.  لدى األنتيمونAntimony  ،إثنين من النظائر
121

Sb  و
123

Sb أي نظير لديه الوفرة الطبيعية .

 األكبر؟

 

 الحل:

، والذي يجب أن يكون الوزن 010.727الذّري هو  Sbمن الجدول الدوري، يمكنك أن ترى أّن وزن 

 المجموعي لُكتل النظائر

ة كتل Xولذلك، )
121

Sb( +  )1-x كتلة )
123

Sb   =121.757 

للـ  010~ولغرض هذا االختيار، يمكننا تقدير الُكتَل الذريّة للنظائر حيث تكون 
121

Sb  للـ  123~و

123
Sb  ويمكن حلها بالنسبة لـx 

x= 0.62 أّن  مما يعني
121

Sb نتيمونهو النظير األكثر وفرة لأل 

 

B.  انتاج الهافنيومhafnium عملية كرول  عن طريقKroll Process  سيتضّمن تفاعل المغنيسيوم مع

 للتفاعل التالي: اً كلوريد الهافنيوم تبعرابع 

HfCl4 +  Mg =  MgCl2 +  Hf 

 

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

 

 الحل:

HfCl4 + 2Mg = MgCl2 + Hf 
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(ii) غك 000( المطلوبة لتحويل غاحسب أقل كميّة من المغنيسيوم )بوحدة ك HfCl4  إلى هافنيوم

 عنصري.

 

 الحل:

 =  HfCl4 كغ 000

111000/[178.49 + (4 × 35.45)] = 

 HfCl4مول  347 

 على أساس جزيئي غرامي )مول( HfCl4هي ضعف كميّة  Mgمن  المتكافئةكمية ال

 Mg غك Mg ( =347  ×2 × )24.305  =16.9مول من  Mg  =347  ×2كمية  ∴

 

 :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 ) 

 

 الحل:

Liساب الطاقة المطلوبة الستثارة اإللكترونات في لنقم بح
2+

بأدنى  n = 4إلى  n =2 غالف)غاز( من ال 

 االستثارةهذه يتسبب ب ساقططاقة مطلوبة من فوتون 
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∴λ  =  

= 5.38 × 10
-8

 m = 53.8 nm < 444 nm 

ً بما أّن  ∴  λ = 444 nm، فإّن الضوء األزرق بالطول الموجي موجيالطول المع  الطاقة تتناسب عكسيّا

 ال  يملك طاقة كافية لكل فوتون ليسبب االستثارة

 

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 مخ مستوى الطاقة. ليس  طط؟ وضِّ

 ساب قيمة الكميّتين.هناك داع لح

 

 الحل:
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 :4رقم مسألة ال

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

Liفي 
2+

 ؟

 

 الحل:

 ionizingعلى األقل مساوية لطاقة التأيين يجب أن تكون  ساق طها هو المبدأ الرئيسي: طاقة اإللكترون ال

energy (I.E.) 

Li
2+

 باستخدام نموذج بور طاقة التأيينذات إلكترون واحد، لذا يُمكننا حساب هو أيون  

I.E. = E - E1 = 0 – (- )   

Li األرضية حالةلل n = 1و  Z = 3حيث 
2+

 للهيدروجين الذّري هي طاقة الحالة األرضية Kو  

 E = hvبواسطة  الساقطعطى طاقة اإللكترون تُ 

 

 

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

 الثالثة. Liتأيين 

 

 الحل:

 Liالتأيين األول يمثّل إزالة إلكترون واحد من الثالث إلكترونات من 

Liإزالة إلكترون منفرد من أيون التأيين الثالث يمثّل 
2+
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 يشعر بجذب الشحنة الموجبة للنواة وحدهفي الحالة الثانية، اإللكترون المنفرد 

، يشعر كل إلكترون بجذب ثالث إلكترونات. وبالتالي تؤثر علىالشحنة الموجبة  نفسفي الحالة األولى 

 موجبةحالة وجود اإللكترون الوحيد تحت تأثير نفس الشحنة الأقل من 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 1115الفصل األول 

 

 http://ocw.mit.edu/termsرة: للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيا
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