
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديرية التربية لوالية تيارت                                                                                                          وزارة التربية الوطنية

  2019/  2018 :السنة الدراسية                                                                                         تيارت - أحمد مدغريثانوية 
 ﴾في مادة العلوم الفيزيائية   ثانيثالثي الال الفرض األول﴿   

. ةساع 01 المدة :                                           21/01/2019 التاريخ :                                     . علوم تجريبية 02 : مستوىلا
                                                                                                         

 دقيقة)    35( قياس الناقلية) (المدة :   ) طةنق 11(  : ولالتمرين األ
خالل حصة أعمال تطبيقية في المخبر هدفها قياس الناقلية باستعمال خلية قياس الناقلية و أجهزة أخرى ، حّضرت المخبرية 

S1)عدة محاليل مختلفة   (c°25)  عند نفس درجة الحرارة , S2 , S3 , S4 , S5 , متساوية الحجوم مختلفة التراكيز و   (…
V0و حجمه  (C0)تركيزه المولي لكبريتات البوتاسيوم (S0)تدائي ذلك باستعمال محلول إب = 20 mL . 

 الدارة المناسب لهذه التجربة . ل مخططثّ م -1
 . S5و   S2  أثناء التجربة الحظ األستاذ إختفاء البطاقة الحاملة للمعلومات الخاصة بالمحلولين -2

 . S5و   S2ركيز المولي للمحلولين  أ/ إقترح بروتوكوال تجريبيا يسمح لألستاذ بتحديد الت
 لماذا تؤخذ المحاليل مخففة ؟ب/ 

 في الماء  .البوتاسيومجــ/ أكتب معادلة إنحالل كبريتات 
 إشرح لماذا يمكن قياس ناقلية المحاليل ؟ -
 تغيرات الناقلية   G = f (C)سمحت نتائج القياس برسم البيان  -3

               ) 1-(الشكل . التركيزالسابقة المعلومة بداللة التركيز المولي للمحاليل 
G = fأ/ كيف يسمى البيان   (C) و ما هي شروط إستعماله ؟ ، 

 فُوِجدت على الترتيب :  S5و   S2ب/ قِيست ناقلية المحلولين  
 G2 = 2,93 mS  ،  G5 = 8,54 mS  .  
 . S5و    S2ستنتج بيانيا التركيز المولي للمحلولين إ -
 مرة لُيعطي  25بــ  (S0)إذا علمت أنه تم تمديد المحلول  -4

 . (S0)للمحلول األصلي   C0أحسب التركيز المولي  ،    S2  المحلول
    2) ستنتج  إ، ثم  (S0)للمحلول    0) أ/ أحسب الناقلية النوعية -5

 . S2للمحلول 
 . ن قيمته بيانياثم تأكد م،  للخلية المستعملة  K ستنتج ثابت الخليةإب/ 

 
 .      ،       : (c°25)عند الدرجة :  عطىتُ 

 
دقيقة)  25) (المدة : الطاقة الداخلية(   نقاط ) 09(  : نيثاالتمرين ال

  امن الماء درجة حرارته  يحتوي على كتلة قدرها  ،   مسعر حراري مكافئه المائي  
 . 

، عند إنصهار كل قطعة الجليد  و درجة حرارتها    نضع في المسعر قطعة جليد كتلتها   -1
 . نقيس بواسطة المحرار درجة حرارة الجملة عند التوازن فنجدها  

 . ب السعة الكتلية إلنصهار الجليد  أحس -
درجة   بعد إنصهار قطعة الجليد و بلوغ التوازن الحراري نضع في المسعر مصهور قطعة من األلمنيوم كتلتها   -2

 . فيحدث التوازن الحراري عند درجة حرارة    حرارتها  
 . أحسب الكتلة   -
 ناقال أوميا مقاومته  امن الماء و درجة حرارته  ع في المسعر السابق الذي يحتوي على الكتلة نض -3

 دقائق . 5خالل   يمر فيه تيار شدته  
 ما هو التغير في درجة الحرارة للماء خالل هذه المدة ؟ -

 السعة الحرارية الكتلية لأللمنيوم :   ،   السعة الحرارية الكتلية للماء : ُيعطى :
  

 
األلمنيوم : ،    درجة إنصهار     السعة الكتلية إلنصهار األلمنيوم :    
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عند نفس دعند نفس درجة 
ك باستعمال مذلك باستعمال محلول

الدارالدارة المثل مخططل مخططمّثم
التجربة الحظثناء التجربة الحظ األس

توكوال تجريبي بروتوكوال تجريبيا يسم
محاليل مخففةخذ المحاليل مخففة ؟

الالبوتاحالل كبريتات ة إنحالل كبريتات 
س ناقلية المحاليلقياس ناقلية المحاليل ؟

f ((CC))CCC =م البيان  برسم البيان 
التسابقة المعلوالسابقة المعلومة ليل 

Gو ما هي ش، و ما هي شروط 
S  دوجفُوِجِدت على الدت على الترتي

G  .
S وSS5.

رة لُيعطي مرة لُيعطي 2
.(S(S00)) األصلي حلول األصلي 

      )22) ستنتج  

.انيامته بيانيا

   ،    

من المامن الماء درجة   

 إنصهار، عند إنصهار كل قطع

درجدرجة    كتلتها   كتلتها  
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