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 تركيب الذّرة-التقييم الذاتي

  10 التجريبيمتحا  اال

 

 :0رقم مسألة ال

 potassiumعن طريق تفاعل سباعي فلوروتنتالت البوتاسيوم  Tantalumيتم انتاج معدن التانتالوم 

heptafluorotantalate (K2TaF7( مع الصوديوم الفلّزي )Na ن لدرجة حرارة ( في ُمفاعل ُمسخَّ

 (.NaF( وفلوريد الصوديوم )KFم. النواتج الثانوية هي فلوريد البوتاسيوم )051°

A. .اكتب ُمعادلة موزونة للتفاعل 

 

B .  من  كغ 222تم شحن ُمفاعل بكميّةK2TaF7  من  كغ 6.66وNa .وتم السماح للتفاعل باالكتمال ،

 .كغالُمنتجة. عبّر عن إجابتك بوحدة  tantalumاحسب كميّة التانتالوم 

 

 

 :2المسألة رقم 

A.  لإللكترون: الحالة األرضيةسّم العنصر في تكوينات 

(i)  ذات ذّرة ُمتعادلة[Kr]4d
10

5s
2
5p

1
   

(ii)  و  -2شحنة صافي بذّرة[Ne]3s
2
3p

6
 

 

 

B. اكتب أعداد الكم (n, l, m, s لكل واحد من إلكترونات ) 5المدارارت في الُمستوياتd  6وs  في

 Rhenium (Re.)الرينيوم 
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C . ( ،اذكر سبب واحد الختيارك.2( حّدد الذّرة أو األيون األكبر و )0لكل من األزواج التالية ) 

(i) Rb   وRb
+ 

Rb
+ 

(ii)  وKr 

 

D.  حزمةبوصف كيف يمكن ل ، قمذو العالقةباإلشارة إلى المبدأ الفيزيائي ( من ذّرات الزئبقHg )

من الذّرات خالل مجال  )مرور حزمة Stern-Gerlachش راليج-التصّرف في تجربة ستيرن

 (.متباعدمغناطيسي 

 

 

 :3المسألة رقم 

10 × 3.091ي بطول موجة دي برو α-من جزيئات حزمةحّدد ما إذا كان 
-12

م قادر على تأيين غار  

He) بشكٍل ُمضاعفهي ذّرات هيليوم ُمأيّنة  α-جسيمات(. Arون )غاألر
2+

.) 

 

 

 :4المسألة رقم 

A.  المربّعات  ترميزباستخدامbox notation (المربّعات استخدام األسهم لتمثيل اإللكترونات و

 thallium (TI.)للثاليوم  األرضية حالةلللمدارات(، أعط التكوين اإللكتروني ل

B.  .حدد قيم أعداد الكّم األربع لإللكترون األبعد في الثاليوم 

C.  وإن لم تكن، لم ال؟هل ذّرات الهيليوم بارامغناطيسية؟ إن كانت كذلك، لماذا؟ 

D.  األشكال األيونية للثاليوم هيTI
+

TIو  
3+

 . اشرح باإلشارة إلى التكوينات اإللكترونية الُمتعلّقة.
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 لمعهد ماساشوستس للتكنولوجياالمناهج التعليمية المفتوحة 

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2112الفصل األول 

 

 http://ocw.mit.edu/termsللمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة: 

 

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

