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 )ن 7( 1تمرین 

  و درجة حرارتھا m1 =200gكمیة من الماء كتلتھا  0Cθ 21 = 0ودرجة حرارتھ  μندخل في مسعر سعتھ الحراریة 

1 =45 0Cθ   . 0 40 = عند التوازن الحراري تستقر درجة حرارة المجموعة عندCθ .  
  )ن 1(. كمیة الحرارة المكتسبة من طرف المسعر  Q1أعط تعبیر   -1
          )ن 1(.     كمیة الحرارة المفقودة من طرف الماء   Q2أعط تعبیر   -2
  )ن J.K -1      μ   .)1 220 =بین أن السعة الحراریة للمسعر ھي  -3
فتستقر درجة حرارة     m2 = 500gا قطعة من األلومنیوم كتلتھ   θندخل في المسعر و محتواه عند درجة الحرارة    -4

  2θحدد درجة الحرارة     . C  θ 0 50 = ’ عند درجة الحرارة) قطعة األلومنیوم + الماء + المسعر (  ( S )المجموعة 
  )ن 2( .لقطعة األلومنیوم لحظة إدخالھا في المسعر 

 .   00و درجة حرارتھا  Mلذلك نضیف إلیھا قطعة جلید كتلتھا .  θإلى   θ‘ من  (S)نرید أن نعید درجة حرارة المجموعة  -5
           )ن M .   )2أوجد قیمة الكتلة 

  : معطیات
 CAℓ = 910 J.kg-1.K-1 , Ce = 4180 J.kg-1.K-1        Lf = 335 kJ.kg-1 ) الحرارة الكامنة النصھار الجلید. ( 
 

 )ن 6(  2تمرین 
توجد المجموعة في . Cθ°18=1ودرجة حرارتھا  m1=200gعلى كمیة من الماء كتلتھا  cµیحتوي مسعر سعتھ الحراریة 

  .توازن حراري
  .20gفنالحظ تزاید كتلة المسعر ب  Cθ°20-=2ندخل في المسعر قطعة جلید توجد عند درجة الحرارة  -1
  )2. (بین أن قطعة الجلید ستنصھر كلیا -أ

  )ن2( .للمسعر cµ، أوجد السعة الحراریة Cθ°9,13=3لتوازن الحراري یتحقق عند علما أن ا -ب
فنالحظ أن   Cθ°60=4بعد إخراجھا من فرن درجة حرارتھ  m2ندخل بعد ذلك في المسعر قطعة من األلومنیوم كتلتھا  -2

  . Cθ°18,30=5عند التوازن الحراري تصبح من جدید درجة حرارة المجموعة 
 )ن2. (المستعملة m2األلومنیوم كتلتھا أوجد كتلة 

 
 )ن 7( 3تمرین 

I- كتلةفي الماء المقطر  ذیبن m = 0,370 g من الجسم الصلب Ca(OH)2 ونحصل على محلول حجمھ V = 500 mL    
  )ن 1( . في الماء Ca(OH)2 ذوبانتب معادلة كا -1
  )ن OH-   .)1و  +Ca2 یونیینواستنتج التركیز المولي لكل من االذاب للجسم الم C  یز الموليكاحسب التر  -2
λOH للمحلول بداللة  موصلیةال  ریعبتاوجد  -3

λCaو  -
  )ن 1(.  تھا ، ثم احسب قیم C ذابالتركیز المولي للجسم الم و   +2

λOH: نعطي 
-=19,8mS.m2/mol   وλCa

2+=12mS.m2/mol ;     وM(Ca(OH)2)=74g/mol 
II -  یز محلول مائيكتحدید  ترنرید (S) لكلور البوتاسیوم (K++Cl- ) بواسطة قیاس الموصلیة  
تركیزھا المولیة مخففة محالیل أخرى  C=0,01mol.L–1  المولي تركیزه المولي   ( -K++Cl)ھذا نحّضر من المحلول ل  

  : ھي
C1 = 5,00.10 –3 mol.L–1  
C2 = 2,00.10 –3 mol.L–1  
C3 = 1,00.10 –3 mol.L–1  

، ثم نغمر خلیة قیاس المواصلة في ھذه المحالیل ثّم في المحلول  Ueff = 1 V على القیمة الفعالة  GBFتوتر المولد نثبت  
   : نحصل على النتائج التالیة . األصلي 

  
  )ن 1(؟  Ueff = 2 V على القیمة الفعالة  GBFتوتر المولد  اذا تم تثبیت ھل تتغیّر المواصلة  -1
  )ن 1(یز المولي ؟ كھل تتناسب المواصلة مع التر  . G = f (C)  ارسم البیان  -2
  )ن S  .)1 یز المولي للمحلولكبیانیا الترماستنتج   -3
 )ن 1( یز الذي وجدناه ، ھل تكون التجربة دقیقة ؟كیفوق بعشرة أضعاف التر S یز المولي للمحلولكلو آن التر  -4

 




