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1تمرین   
 d = 1,38 .و كثافتھ بالنسبة للماء ھي  %53توفر على محلول تجاري لھیدروكسید الصودیوم ذي النسبة الكتلیة   

  .احسب تركیز ھذا المحلول التجاري -1
ثم نضیف الماء  500mLمعیاریة ذات حجم  من المحلول التجاري ونضعھا في حوجلة10mLبواسطة ماصة معیاریة نأخذ  -2

   .حتى الخط المعیاري  المقطر
 ما اسم العملیة التي نقوم بھا ؟ - 2-1
  .احسب تركیز المحلول المحصل علیھ - 2-2
من محلول مائي لحمض االیثانویك ذي تركیز V2 = 10 mLمن ھذا المحلول مع حجم V1 = 20mL نمزج حجما -3

C2=0,1mol/L 
  .قاعدة الموافقة لھذا الحمض –اكتب نصف معادلة حمص  - 3-1
  قاعدة الحاصل/ اكتب معادلة التفاعل حمض  - 3-2
  حدد حصیلة المادة في الحالة النھائیة  - 3-3

2تمرین   
و   m0 = 200 gیحتوي على كمیة من الماء كتلتھا  μفي التجارب الثال ثة نستعمل مسعرا معزوال حراریا سعتھ الحراریة 

          .        0Cθ  17 = 0   ھي)   m0مسعر  ـ ماء ذو الكتلة ( المجموعة  درجة حرارة
  Ce = 4180 J.kg -1.K -1الحرارة الكتلیة للماء : نعطي 

   . 0Cθ  72 = 1  و درجة حرارتھا  m1 = 200 gفي تجربة أولى ندخل في المسعر كمیة من الماء كتلتھا   -1
  . 0C θ  42 =    الحراري تكون درجة الحرارة ھيعند التوازن 

  .  m1المفقودة من طرف  كمیة الماء ذات الكتلة   Q1احسب كمیة الحرارة   1-1
 . J.K -1        μ 167,2 =بین أن السعة الحراریة  للمسعر ھي  1-2
  . 0Cθ  85=  2    ارتھاو درجة حر  m2 =80 g  في تجربة ثانیة ندخل في المسعر قطعة من النحاس كتلتھا  -2

  . C  θ 0 19 = ’ عند ) ـ قطعة النحاس   m0مسعر  ـ ماء ذو الكتلة (عند التوازن الحراري تستقر درجة حرارة المجموعة 
  .للنحاس   CCu   عرف الحرارة الكتلیة لجسم  ثم  أحسب الحرارة الكتلیة

  . 0Cθ  0 =  3    و درجة حرارتھا  m3 = 30 g  كتلتھافي التجربة الثالثة ندخل في المسعر قطعة من  الجلید  -3
  .النصھار الجلید   Lf  استنتج الحرارة الكامنة.    Q = 10,05 KJكمیة الحرارة النصھار قطعة   الجلید ھي  3-1
  .علل جوابك . ھل قطعة الجلید انصھرت كلیا   3-2
 . )ـ قطعة الجلید   m0مسعر  ـ ماء ذو الكتلة (للمجموعة    θ’’   أوجد عند التوازن الحراري درجة الحرارة  3-3 

3تمرین   
الطرف . بطرف خیط عازل كتلتھ مھملة  m=6gنثبت كریة كتلتھا  

Cq   نشحن الكریة بشحنة. من حامل Iبنقطة  العلوي للخیط مثبت 1  و

منتظم محدث بین  داخل مجال كھرساكن )نواس كھرساكن(نضع المجموعة
   .E=3.104V/mشدتھ  Nو  Pصفیحتین فلزیتین رأسیتین 

 IAعند التوازن حیث یكون المستقیم  Aتتخذ كریة النواس الموضع  .1
النواس زاویة المجسد بخیط 25 بالنسبة المحور'yy . 

  . Nو  P أوجد ممیزات متجھة المجال الكھرساكن المحدث بین .1.1
  .بین أن شحنة الكریة سالبة .1.2

بدون سرعة بدئیة وفق  Aنحرق الخیط فتغادر الكریة النقطة  .2
  B(2cm ;0).تغادر المجال عند النقطة  حیث   (AB)المستقیم

  (x ; y ; 0). في المعلم Aحدد احداثیتي النقطة   .1.1
ثم , Aللكریة عند الموضع  Eppأوجد قیمة طاقة الوضع الثقالیة   .1.2
 .  B  الموضععند

 . y=0   :Epp=0عند  نأخذ عند
 .B ثم عند الموضع, Aللكریة عند الموضع  Epeأوجد قیمة طاقة الوضع الكھرساكنة   .1.3

  .V=0و  O   :Epe=0نأخذ عند النقطة  
 ؟ Aما قیمة الطاقة الكلیة للكریة عند الموضع  .3
 .علما أن الطاقة الكلیة للكریة تنحفظ  B للكریة عند الموضعBvأوجد السرعة  .4

 




