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ساعات ذاب الجلید كلیا و أصبحت  5و عرضناه ألشعة الشمس و بعد  ℃10-من الجلید، درجة حرارتھ  m3 3-10أخرجنا إناءا من الثالجة یحتوي 
  . ℃10درجة حرارتھ 

 )ن1.5(.............................................................   .........................................ماھي التحوالت التي طرأت على الجلید -1
 )ن5(...... ................................................   .................أحسب التحویل الحراري اإلجمالي الذي اكتسبھ الجلید من الشمس -2
 )ن2(...........................................................  ...................الذي تلقاه الجلید من الشمس Pأحسب استطاعة التحویل الذي  -3
 )ن1.5(...........................................................  ..........................................أحسب حجم الماء الناتج عن ذوبان الجلید -4

  . ℃cg = 2090 J/kg،  السعة الحراریة الكتلیة للجلید    Lf = 335000 J/kgالسعة الحراریة النصھار الجلید    :یعطى

휌،  الكتلة الحجمیة للجلید    ℃ce = 4185 J/kgالسعة الحراریة الكتلیة للماء             = 917푘푔/푚.  

휌الكتلة الحجمیة للماء            = 1000 푘푔/푚  
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، و ثالث ℃ 25 ، عند درجة الحرارة C = 10-3mol/Lتحتوي على ثالث محالیل مجھولة لھا نفس التركیز المولي  3، 2، 1كؤوس مرقمة  3لدینا 
  .بطاقات مكتوب علیھا الصیغ الشاردیة لھذه المحالیل

  : ، البطاقة الثالثة   : ، البطاقة الثانیة  : البطاقة األولى

خلیة القیاس التي تتمیز نرید أن نلصق كل بطاقة بالمحلول المائي الموافق، و ألجل ذلك قمنا بقیاس ناقلیة كل محلول على حدة، باستعمال نفس 
  :، فتحصلنا على النتائج التالیة) L = 1.25 cm  ،S = 4 cm2(بالمقادیر 

  الكأس  1  2  3
 G(mS)الناقلیة    0.799  0.410  0.479

  

 )نK......................  .....................................................)1و ثابت الخلیة  σبداللة الناقلیة النوعیة  Gأكتب عبارة الناقلیة  -1
 )ن3(............................................................................................. )الجدول أعاله(انطالقا من النتائج المتحصل علیھا  -2

 .3و  2، 1لكل من المحالیل الموجودة في الكؤوس  σحدد الناقلیة النوعیة   -
 .    انطالقا من الناقلیات النوعیة المولیة الشاردیة -3

Na) :لكل من المحالیل σأوجد الناقلیة النوعیة  - + OH )  ، (Na + Cl ) ،(K + Cl  )ن4.5(...................... .(
 )ن1.5(............................................................................................... .یحتویھأنسب كل محلول إلى الكأس الذي  -

휆    :یعطى   = 5.01 푚푆.푚 .푚표푙    ،휆   = 7.35 푚푆.푚 .푚표푙   ،  

            휆   = 7.63 푚푆.푚 .푚표푙    ،휆   = 19.9 푚푆.푚 .푚표푙 
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 روابح -  ع:  المادة أستاذ/  بالتوفیق

(Na + Cl ) (Na + OH ) (K + Cl ) 
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