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 التمرين األول كيمياء

 2Nوغاز ثنائي األزوت  2Hنعتبر التفاعل الكيميائي بين غاز ثنائي الهيدروجين ( 1

2(g) 2(g) 3(g)H N NH  

 .امعادلة وازن هطه( 1.1

 .من غاز ثنائي األزوت 4moمن غاز ثنائي الهيدروجين و  2moنقوم بانجاز تفاعل كيميائي بين ( 1.1

 .امثل الجدول الوصفي لتقدم هذا التفاعل ، وحدد المتفاعل المحد( أ

 .أعط الحصيلة المادية لهذا التفاعل( ب

 .المتكون 3NHاحسب حجم وكتلة األمونياك  (ج

الكتل المولية  : نعطي 
1 1

M(N) 14 g.mo ; M(H) 1 g.mo
    الحجم المولي ،

1
mV 24 .mo

 

تتكون خلية قياس المواصلة من صفيحتين من النحاس مغمورتين كليا في محلول ايوني ، مساحة كل صفيحة تساوي ( 1
2

S 1.17cm 

Lوالمسافة الفاصلة بينهما  5mm . يعطي قياس المواصلة بواسطة هذه الخلية القيمةG 8.82mS. 

 .محددا وحدة كل عنصر في العالقة وفي النظام العالمي للوحدات أعط العالقة بين المواصلة المقاسة وموصلية المحلول ، ،( 1.1

 .أحسب موصلية المحلول( 1.1

mنقوم باذابة كتلة ( 3 0.365g من كلورور الصوديوم(s)NaC  في حجمV 2 من الماء الخالص 

الموصلية المولية األيونية  : نعطي 
3 2 1 3 2 1

C Na
7.6 .10 S.m .mo ; 5.0 .10 S.m .mo 

       

الكتل المولية 
1 1

M(Na) 23 g.mo ; M(C ) 35.5 g.mo
   

Naباستعمال الجدول الوصفي ، أحسب التراكيز الفعلية لأليونات ( 3.1


Cو  


بالوحدة  
3

mo .m


 

 .أحسب موصلية المحلول المحصل عليه (3.1

 

 التمكرين األول فيزياء طاقة الوضع والطاقة الميكانيكية

 .توجد في مستوى رأسيABCينزلق بدون احتكاك على سكة (S)نعتبر جسم 

 المار من ونعتبر المستوى األفقي  ،بدون سرعة بدئية  Aمن النقطة  (S)نطلق الجسم 

 لطاقة الوضع الثقالية لة مرجعيةاحك Oالنقطة 

شدة مجال الثقالة  :نعطي 
1

g 10N.kg
  ،AB 1m  الشعاعR 0.5m 

30الزاوية    كتلة الجسم ،m 100g 

 Aعند النقطة  (S)أحسب الطاقة الميكانيكية للجسم ( 1

 سرعته واستنتج Bعندما يمر من من النقطة  (S)أحسب الطاقة الحركية للجسم ( 1

 .الخطية

 .Cعندما يمر من النقطة  (S)أحسب سرعة الجسم ( 3

 

 الطاقة الداخلية:التمرين الثاني فيزياء 

 .تحتوي اسطوانة على غاز كامل ، ويمكن مكبس من تغيير حجم الغاز في األسطوانة

تعرف الحالة األصلية للغاز بضغطه 
5

0P 10 Pa 0وحجمهV 1  0ودرجة حرارتهT 300K  ونعتبر المكبس وجوانب

 .األسطوانة عازلة للطاقة الحرارية

نضع على المكبس الذي مساحته 
2

S 20cm  جسما كتلتهm 40kg  1فينضغط الغاز وتصير درجة حرارتهT 540K 

 .أعط نص المبدأ األول للتيرموديناميك ( 1

 .ذكر بالعالقة التي تعطي شغل القوة الضاغطة( 1

 .ااغاز بعد وضع الكتلة على المكبس واستقراره1Pأحسب الضغط ( 3

 أحسب تغير الطاقة الداخلية للغاز أثناء هذا التحول( 4

شدة مجال الثقالة  :نعطي 
1

g 10N.kg
 

 

 

 


