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حعطى الصيغ الحسفيت ) مع الخاطير ( كبل الخطبيلاث العددًت
ٌظمح بأطخعماٌ ألالت الحاطبت العلميت غير اللابلت للبرمجت

الخىليط

 الفيزًاء )  13,00هلطت ( )  85دكيلت (
 الخمسًٍ ألاوٌ :جحدًد الظعت الحسازٍت للمظعس املخىاجد بمخخبر الثاهىٍت الخاهيليت اًذ باها )  8,5هلط (
أثىاء حصت الاشغاٌ الخطبيليت بالثاهىٍت الخأهيليت اًذ باها  ،طلب الاطخاذ '' زش ـي ــد جى ـى ــل '' مً جالمير الظىت الاولى مً طلً البيالىزٍا شعبت
علىم زٍاطيت بعد إهجاش دزض  :الطاكت الحسازٍت و الاهخلاٌ الحسازي »  « énergie thermique et transfert thermiqueجحدًد  cالظعت الحسازٍت
»  « capacité thermiqueللمظعس املخىاجد باملخخبر  .وللخأهد مً كيمتها وشع الخالمير الى مجمىعاث وطلب منهم بعد الاهتهاء مً املىاولت اهجاش
الخلسٍس حىٌ الخجسبت :
وجاء في جلسٍس إحدي املجمىعاث ما ًلي :
لخحدًد الظعت الحسازٍت للمظعس ولىشامه هلىم بالخجسبت الخاليت :
هليع هخلت واض  1فىجد  mv1 = 193 gهصٍل هخلخه بالظغط على الصز ’’ “ TAREبعد ذلً هليع  m1 = 408 gمً املاء البازد وهصبه في املظعس
ووعين دزجت حسازة املجمىعت فىجد  . = 7°Cبىفع الطسٍلت هليع  m2 = 436 gمً املاء الظاخً ووعين دزجت حسازجه فىجد  . = 62°Cهظيف
بظسعت املاء الظاخً للمظعس و بىاططت املحسان هحسن الخليط ملدة معيىت ثم وعين دزجت حسازة الخىاشن لهرا الخليط فىجد = 33°C
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حدد الادواث الخجسٍبيت الالشمت واملظخعملت إلهجاش هره الخجسبت  ) :أذهس  5ادواث أطاطيت (
أعط حعسٍف الظعت الحسازبت
ماذا هلصد بمجمىعت معصولت طاكيا
أذهس شيلين إلهخلاٌ الطاكت
أذهس  3طسق إلاهخلاٌ الحسازي
هل املظعس مجمىعت معصولت طاكيا إذا وان الجىاب بىعم حدد شيل الاهخلاٌ الحسازي داخل املظعس
حدد مفاعيل إهخلاٌ الطاكت بالحسازة ،
أعط  Q1حعبير الطاكت املفلىدة مً طسف املجمىعت الظاخىت
أعط  Q2حعبير الطاكت املىدظبت مً طسف املجمىعت البازدة
ثم احظب كيمتها
و
و
حدد حعبير  cالظعت الحسازٍت للمظعس بداللت  Ceو  m1و  m2و

بعد جحدًد الظعت الحسازٍت للمظعس ولىاشمه طلب الاطخاذ الخالمير ما إذا وان ٌظخطيعىن جحدًد الظعت الحسازٍت الىخليت
الحدًد هخلتها  . mfer = 200 gفاجاب احدهم بىعم وطلب منهم الاطخاذ الخىطيح فاجابىا بما ًلي :
وغمس الىخلت املعلمت في واض ًحخىي على املاء مع الحسص على أن ال ًىىن هىان جماض بين الىخلت املعلمت وجىاهب الياض  .ثم وسخً محخىي الىأض
في املاء الظاخً  ،هحسن بىاططت املحسان ملدة معيىت
 .ثم هدخل الىخلت املعلمت بظسعت في املظعس مباشسة بعد كياض دزجت حسازتها = 85 °C
حتى هحصل على الخىاشن الحسازي مً جدًد ثم وعاًً دزجت الحسازة النهائيت فىجد = 34,2°C
fer
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لىخلت معلمت مً

 1 .11حدد املجمىعت الظاخىت واملجمىعت البازدة
 2 .11أعط حعبير  Qالطاكت الحسازٍت املفلىدة مً طسف الىخلت املعلمت
 3 .11حدد  Cferحعبير الحسازة الىخليت للىخلت املعلمت ثم أحظب كيمتها
وعطي :الظعت الحسازٍت الىخليت للماء .Ce=4.18kJ .Kg-1 .K-1

 الخمسًٍ الثاوي  :اطخغالٌ كىاهين الخيرمىدًىاميً لخحدًد طبيعت مادة كطعت فلصٍت )  4,5هلط (
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ًحخىي مظعس طعخه الحسازٍت  µ = 190 J.K -1على هميت مً املاء البازد هخلتها  m1=300gو دزجت حسازتها  . θ1 = 20°Cهظيف إليها هميت مً املاء
الظاخً هخلتها  m2=400gو دزجت حسازتها  . θ2عىد الخىاشن حظخلس دزجت الحسازة عىد θe = 42°C
 1 .1أعط  Q1حعبير الطاكت الحسازٍت املىدظبت مً طسف املاء البازد و املظعس.
 2 .1اعط  Q2حعبير الطاكت الحسازٍت املفلىدة مً طسف املاء الظاخً .
 3 .1اطخيخج حعبير  . θ2ثم أحظب كيمتها.
هدخل كطعت مً جليد هخلتها  mg=35gو دزجت حسازتها  θg = -24 °Cفي املظعس الظابم و الري ًحخىي على  m4=400gمً املاء عىد دزجت الحسازة
. θ4 = 18,5 °C
 1 .2اعط دزجت اهصهاز الجليد ثم بين أن اللطعت الجليدًت جىصهس وليا.
 2 .2عسف الحسازة اليامىت الىخليت الهصهاز جظم خالص
 3 .2عسف الظعت الحسازٍت الىخليت لجظم
 4 .2احظب دزجت الحسازة النهائيت  θfعىد الخىاشن الحسازي.
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 5 .2هدخل بعد ذلً في املظعس كطعت مً فلص هخلتها  m0=100gو دزجت حسازتها . θ0 = 76,2 °Cباعخباز أن دزجت الحسازة عىد الخىاشن الحسازي
 .حدد طبيعت مادة اللطعت الفلصٍت.
الجدًد هي= 13 ,79 °C :
وعطي :الحسازة اليامىت لالهصهاز الجليد  .Lf=335kJ/Kgالظعتالحسازبت الىخليت  :للجليد  .Cg=2,10kJ .Kg--1,K-1للماء .Ce=4.18kJ .Kg-1 .K-1
الفظت

الفلص
-1

-1

الظعت الحسازبت الىخليت ب J.Kg .K

الخىليط

الىحاض

240
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460
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 الىيمياء )  7,00هلطت ( )  35دكيلت (
 الخمسًٍ الثالث :املىاصلت واملىصليت ودزاطت العىامل املؤثسة عليهما )  7,00هلط (
هخىفس على محلىٌ مائي عىد دزجت الحسازة  25 °Cحجمه ً . V = 250 mlحخىي املحلىٌ على  1,5 .10-4 molمً اًىهاث البىجاطيىم  K+و
.
 1,12 .10-4 molمً اًىهاث الصىدًىم  Na +و اًىهاث اليلىزوز Cl-
∑ الن
∑ =
جرهير  :عىدما ًحخىي محلىال مائيا على واجيىهاث ) أًىهاث مىجبت ( واهيىهاث ( اًىهاث طالبت ) فان
املحلىٌ محاًد ههسبائيا
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 .1احظب هميت مادة اًىهاث اليلىزوز املخىاجدة في املحلىٌ
-3
 .2أحظب التراهيز املىليت لالًىهاث املخىاجدة في املحىٌ  .ثم عبر عنها ب mol .m
حعبير مىصليت املحلىٌ ثم احظب كيمتها
 .3حدد
 .4حدد كيمت املىاصلت  G1املليظت بىاططت خليت اللياض مظاحت الىتروديها  S = 1,2 cm2واملظافت الفاصلت بينهما L = 9,5 mm
 .5أذهس  3عىامل مؤثسة على كياض املىاصلت G
 .6وعىض واجيىهاث املحلىٌ باًىهاث الاوهظىهيىم
-3
C = 1,06 mol.m
 1 .6اهخب صيغت املحلىٌ املحصل عليه ثم بين ان جسهيزه املىلي
حعبير مىصليت هرا املحلىٌ بدالة الترهيز املىلي . Cأحظب كيمتها
 2 .6أعط
كيمت املىاصلت املليظت بىاططت الالىترودًً املظخعملين في الظؤاٌ 4
 3 .6اطخيخج
 4 .6مللازهت هره الليمت مع الليمت املحصلت في الظؤاٌ  4أحظب اليظبت

 .علل هرا الفسق

وعطي :
ألاًىن
املىصليت املىليت ألاًىهيت ب

-1

2

ms.m .mol

K+
0,735

Na+
5,01

Cl7,63

34,98

'' العــلــــوم امــا فيـــــــزيـــاء وامــــــا جــــمـــــع طــــــــوابـــــــــــع '' ارنست رذرفورد
حظ سعيـــــــد للجمـــــــيع
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