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  ( ةنقط 8 ) التمرين :

I. ُ حضرُيmL 500ُُُُمحلولُلهيدروكس يدُالصوديومُمن) -OH ; +( Naُُُذلكُُومنُمحلولهُالتجاري

ُللقيامُبذلكُ.ُكيفُتدعىُالعمليةُ.ُاذكرُالخطواتُُ-.ُابلماصةُمنهmLُُ 2بأ خذُ

II. ُ100 =ُأخذُمنُالمحلولُالمحّضرُسابقاُحجم mL bVُُمائي وُُأفرغُفيُال رلنميرُقصدُمعايرتهُبمحلول

mol/L aCُُ 0.1 =معلومُالتركيزCl +O3( Hُُ;- (كلورُالهيدروجينُل

ُلماذاُنعايرُمحلولُهيدروكس يدُالصوديومُ؟ُُ-

III. ُليكُالشكلُالمقابلُالذيُيمثلُمخطط ا 

ُهذهُالمعايرةُ

ُالعناصرُالمرقمةُ.ُُسمُُّ-أ ُ

ُكيفُتدعىُهذهُالمعايرةُ.ُُ-بُ

IV. ُبعدُنهايةُالتجربةُتمكنُالمجربونُمنُرسم

 التاليُ:aG(Vُُ(البيانُ

ُماذاُيمثلُالبيانُ.ُ .1

ُاشرحُابختصارُكيفُنحصلُعلىُمثلُهذاُالبيانُ.ُ .2

ُ.44ُُ..و2ُُ..1نُماذاُتمثلُالقيمتا .3

ُ.ُاشرحُمختلفُأ طوارُالبيانُ ..

جدولُتقدمُتفاعلُالمعايرةُقبل،ُعندُوُبعدُالتكافؤُ.ُ .4 ُأ نشأُ 

ُيتميزُهذاُالتفاعلُ.ُبماذاُ .6

ُأ وجدُتركيزُالمحلولُال ساسيُالمحّضر،ُ .7

ُ.0Cُُثّمُاس تنتجُتركيزُالمحلولُالتجاريُ

ُةُقارورتهالمحلولُالتجاريُكتبُعلىُملصقُعلماُأ نُّ .8

 المعلوماتُالآتيةُ:ُُ

2.13d = ُُ،g/mol 39,997 ُ،0.89 %8ُُ.ُهلُالمنتوجُمغشوشُ؟ُ.ُاتكدُمنُصحتها 

منmLُُ 2منُالمحلولُالمحضرُهيُنفسهاُالموجودةُفيmLُُ 500أ ثبتُأ نُكميةُالمادةُفيُالحجمُ .9

 الحجمُالمأ خوذُ.ُ

ُجمحدُنزولُالفيُالمزيجُالتفاعليُعنO3Hُ+وُ Clُُ،+Naُُ،-HOُ-أ وجدُتركيزُالشواردُ .11

ُmL 05 = aVُ.ُمنُالسحاحة 
 

 الجمهوريـــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــة

 تلمسان - أحمد بن زكريثانوية                                         وزارة التربيـــــــة الوطنيــــــــــة                       

 في مادة العلــــوم الفيزيائيــــــة الثانيالثالثــــــــي  اختبار 

 ساعتانالمدة :                                                                                      السنة الثانية علوم تجريبية
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  )ن 6(        : انيثلالتمرين ال 

23  من نترات المغنزيوم mنذيب كتلة   )(NOMg   فيmL100  من الماء المقطر فنحصل على محلول(S)  تركيزه

0C. 

 Cf)(نقوم بمعايرة خلية قياس الناقلية بواسطة محاليل من نترات المغنزيوم مختلفة التركيز فنحصل على المنحنى 

 .  Cبداللة التركيز المولي   المبيّن في الشكل المقابل و الذي يمثل تغيرات الناقلية النوعية 

 أكتب معادلة انحالل نترات المغنزيوم في الماء . – 1 

 أعط التركيب التجريبي  الذي يسمح بقياس الناقلية . – 2 

 بواسطة خلية قياس الناقلية (S) نقيس ناقلية المحلول  – 3 

 . m S 0G 25 =فنجد  K = 10cmالتي ثابتها 

 . S)(للمحلول  0 أحسب الناقلية النوعية –أ 

 .(S) للمحلول 0Cالمولي  أستنتج بيانيا التركيز –ب  

 المغنزيوم الواجب استعمالهالنترات  mأحسب قيمة الكتلة  –جـ 

 .(S)لتحضير المحلول 

 .Cبداللة التركيز المولي   أعط عبارة الناقلية النوعية  –د 

2Mgلشاردة المغنزيوم  ب : أوجد بيانيا الناقلية النوعية المولية الشاردية 
 . 

123يعطى:  ..10.14,7
3

 molms
NO

 ; M(O) = 16 g/mol ; M(N) = 14 g/mol Mg) = 24,3 g/mol 

 التمرين الثالث.6 ن

 الداخلية . الطاقة مركبات اذكر .1

20m الحراري   الواجب لتحويل كتلة  احسب التحويل .2 g   25 درجة حرارتها االبتدائية  من الجليدi c    الى

100fبخار درجة حرارته النهائية      c       بحيث دقيقة  45في: 

2100الحرارية الكتلية للجليد :  السعة _ / .gc j Kg c  

4185_ السعة الحرارية الكتلية للماء : / .eauc j Kg c   

1960_ السعة الحرارية الكتلية للبخار : / .vc j Kg c    

_ السعة الكتلية النصهار الجليد :
53,35 10 /fL j Kg   

_ السعة الكتلية لتبخر الجليد :
62,26 10 / .vL j Kg   

ُيل. احسب عندئذ استطاعة التحو3
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