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1تمرین   
تحت الضغط  Cθ°25=1درجة حرارتھا  m1=100g، كتلة من الماء 0θدرجة حرارتھ  200JK-1 cµ=مسعر سعتھ الحراریة  ندخل في

  .f=24°Cθ) الماء + المسعر (عند التوازن الحراري تكون درجة الحرارة للمجموعة . الجوي

  إعط تعبیر الطاقة الحراریة التي اكتسبھا المسعرة  -1

  .تعبیر الطاقة الحراریة التي التي فقدتھا كتلة الماء إعط. -2

  . 0θاستنتج قیمة درجة حرارة المسعر البدئیة -3

عند التوازن الحراري . تحت الضغط الجوي  g=-10°Cθو درجة حرارتھا  60g m2 =ندخل في المسعر السابق قطعة من الجلید كتلتھا  -4

 .f’=0°Cθتستقر درجة الحرارة عند 

  . أن قطعة الجلید تنصھر جزئیا بین  - 4-1

  .أوجد كتلة الجلید التبقیة عند التوازن - 4-2 

 Ce=4,18 KJ/Kg.K:الحرارة الكتلیة للماء     - :  معطیات 

  Cg=2,10 KJ/Kg.K:الحرارة الكتلیة للجلید  -

 KJ/Kg       Lf 335=الحرارة الكامنة إلنصھار الجلید -

2تمرین   
بدون سرعة  Kمن الثقب, فیدخل, التذبذب إلكترونیبعث مدفع إلكترونات لراسم 

المطبق بین الصفیحتین الرأسیتین و التي  U0مجاال كھرساكن ناتجا عن التوتر, بدئیة

بسرعة ضعیفة  Kتنطلق حزمة اإللكترونات من  .  d=1cmتفصل بینھما المسافة

  یمكن اعتبارھا منعدمة

  . Tعند الثقیب 0vاإللكترونالطاقة الحركیة، أوجد تعبیر سرعة برھنة بتطبیق م .1

1الذي یجب تطبیقھ للحصول على سرعة U0 ما قیمة التوتر .2
0 .5930  skmv  

  .T إلى  K احسب تغیر طاقة الوضع الكھرساكنة إللكترون عند انتقالھ من  .3

 .حركة مستقیمیة منتظمة Oإلى  T بین أن حركة اإللكترون عند انتقالھ من .4

VUطبق بینھما توترا كھربائیا ’Pو P بین صفیحتین أفقیتین و متوازیتین  Eتدخل اإللكترونات مجاال كھرساكنا. 5 10  . المسافة بینP 

cmdھي ’Pو 1  .و تخرج اإللكترونات من المجال الكھرساكن عند الموضعS   أرتوبھا في المعلم(O ;x ;y) ھوcmyS 2. 

 .Eالمطبقة على إلكترون داخل المجال  Fأعط ممیزات القوة الكھرساكنة -أ

 . S وO إللكترون بین  peEو استنتج .  S إلى O المطبقة على إلكترون عند انتقالھ من  Fأوجد شغل القوة الكھرساكنة - ب

 . Sاحسب سرعة اإللكترون عند الموضع, بتطبیق انحفاظ الطاقة الكلیة –ج 

kgmeكتلة اإللكترون: نعطي
3110.11,9   و الشحنة االبتدائیةCe 910.6,1 . 

3تمرین   
  . لحمض الكلوریدریك Sمن الماء فنحصل على محلول  =200ml  VSمن غاز كلورور الھیدروجین في   L V(HCl) = 4,8 lا نذیب حجم

  .ما ھي المزدوجة حمض ـ قاعدة الموافقة لھ . أعط صیغة كلورور الھیدروجین  -1

  .ما ھي مزدوجة الماء المشاركة في ھذا التفاعل  ما ھو دور الماء ؟ و -2

  .أكتب نصفي المعادلتین الموافقتین للمزدوجتین السابقتین ثم استنتج معادلة التفاعل الحاصل  -3

  . Sلغاز كلورور الھیدروجین و استنتج التركیز المولي للمحلول   noأحسب كمیة المادة البدئیة  -4

 .     Sأحسب تركیز كل من األیونات الموجودة في المحلول  -5

 .   Vm = 24 l.mol -1 :نعطي  

 




