
 الطاقة الداخلية 

 : االولالتمرين 

i.   من اجلليد درجة حرارتها         أحسب التحويل احلراري  الواجب لتحويل كتلة 

 .       . إىل ماء درجة حرارته النهائية         االبتدائية 

ii.  ماء + قطعة حناس(, باعتبار اجلملة       درجة حرارتها      كتلتها نظيف اىل املاء السابق قطعة حناس( 

 معزولة , أوجد درجة حرارة التوازن .

 Cg=2090 j/kg .ºcالسعة احلرارية الكتلية للجـليد :    -

 Ce=4185 j/kg .ºcالسعة احلرارية الكتلية للمــاء :      -

 Lf =335j/gالسعة الكتلية النصهار اجلـليد :        -

 CCu=385 j/kg .ºcالسعة احلرارية الكتلية للنحاس :      -

  الثانيالتمرين 

   نظيف له كتلة أخرى        من املاء درجة حرارته         حيتوي مسعر حراراي على كتلة 

 .         , عند التوازن تصبح درجة حرارة اجلملة :          درجة حرارته      

 . μومكافئه املائي   احسب السعة احلرارية للمسعر  -

, فيحدث التوازن احلراري عند         درجة حرارتها االبتدائية        ندخل يف املسعر قطعة جليد كتلتها 

        

 النصهار اجلليد .   اوجد قيمة السعة احلرارية  -

            ⁄                         ⁄  

 ثالثالالتمرين 

15درجة حرارة جدار من األجور معرض  ألشعة الشمس تتغري من  -1
0
 C    اىلC 50

0
  t 2.45, كتلة اجلدار هي     

 على أي شكل خيزن اجلدار الطاقة اليت يكتسبها .-أ

 ما هو مقدار التحول احلراري الذي يكتسبه اجلدار ؟ -ب

50ثناء الليل تنخفض درجة حرارة اجلدار من  -2
0
C   16 اىل

0
C  ساعات . 11خالل 

 أحسب االستطاعة املتوسطة للتحول احلراري حنو الوسط اخلارجي .-        

 أعط احلصيلة الطاقوية للجدار يف احلالتني السابقتني-3

.KJ/Kg 0.84=يعطى:
0
C

األجور 
C 

 : رابعالتمرين ال

نـدخل يف املسـعر قطعـة جليـد     .   θ1=16 °Cدرجـة حرارتـه           املـاء  حيتـوي مسـعر حـراري علـى كتلـة مـن       

 .   θ2=-18 °Cودرجة حرارتها  m=50gكتلتها 

 .ماهي درجة حرارة توازن اجلملة علما أن اجلليد ينصهر كليا 

عند درجة احلرارة احملسوبة سابقا نظيف للمسعر قطعة جليد ثانية مماثلة لألوىل هلا نفس درجة احلـرارة, فـنالحأ أنـه     -1

 اجلليد مل تنصهر كليا .عند التوازن احلراري قطعة 

 ماهي درجة حرارة التوازن اجلديد ؟ -

 احسب كتلة اجلليد املتبقي ؟ -

 J/°C C 80=السعة احلرارية للمسعر 

 Cg=2020 J/Kg.°Cالسعة احلرارية الكتلية للجليد: 

 ,Ce=4185 J/Kg.°C السعة احلرارية الكتلية للماء: 

 .Lf=330 J/gاجلليد: النصهار السعة الكتلية 

 θ = 0°Cدرجة انصهار اجلليد: 

*

*



 :امسالتمرين اخل

 مع لواحقه ) مولد كهربائي , ناقل اومي , حمرار , قاطعة , فولط مرت , امبري مرت (  .       μمسعر حراري مكافئه املائي 

, نقوم بغلق          نرتكها مدة ثم نقيس درجة احلرارة جندها         نضع فيه كمية من املاء كتلتها 

 .       وشدة التيار        قيمة التوتر : , نقرأ على الفولط مرت       القاطعة يف حلظة 

 ارسم شكل ختطيطي للمسعر ولواحقه . -1

 ملاذا ال نقيس درجة احلرارة عند إضافة املاء مباشرة اىل املسعر ؟ -2

 .  احسب قيمة مقاومة الناقل االومي  -3

 .     احسب قيمة التحول احلراري الذي ينتج عن فعل جول بعد  -4

مسعر)احسب درجة حرارة اجلملة  -  عندئذ . (ماء 

 ⁄            معطيات : 

  ادسالس التمرين

 نريد حتديد مردود مسخن ماء يشتغل بغاز املدينة .

, إن مـدة مـلء املسـخن دو     TF=65°Cو بعد خروجـه منـه يكـون      Ti=15°Cنقيس درجة حرارة املاء قبل دخول املسخن فنجدها 

  Vg = 120 Lباملقابل يشري عداد الغاز إىل استهالك حجم   t = 5 minهـي  Ve=10 Lسعة 

 Ce= 4185 j/kg.kالسعة الكتلية للماء:  -املعطيات:     

C = 2,5 .10القدرة احلرارية لغاز املدينة:  -                
7
 j/m

3
                       

 أحسب قيمة التحويل احلراري احملول إىل املاء , ثم استنتج استطاعة التحويل. -1  

 احسب قمة التحويل احلراري الناتج عن احرتاق الغاز . -2  

 قارن بني قيميت التحويلني  , ماذا تستنتج ؟ -3  

 مثل احلصيلة الطاقوية للجملتني: )املاء(  , )الغاز الطبيعي( -4  

 نعرف مردود املسخن على أنه نسبة الطاقة املفيدة اليت استعملت يف تسخني املاء -5  

 إىل الطاقة الناجتة عن احرتاق الغاز       

 احسب مردود هذا املسخن . -      

 :  سابعالالتمرين 

من اجلليد درجة حرارته         على كتلة         دة النحاس كتلته حيتوي مسعر حراري من ما

  مبعدل جريان        , نقطر على هذا املسعر قطرات من املاء الساخن درجة حرارته         

 .           خالل مدة       . حتولت القطعة اجلليدية اىل ماء عند         

 تطرأ .اشرح التحوالت اليت  -1

 احسب كتلة املاء املضافة اىل املسعر . -2

 .   احسب السعة احلرارية النصهر اجلليد  -3

        نواصل التجربة حتى تصل درجة حرارة املسعر اىل :  -4

 احسب كتلة املاء الكلي املوجود داخل املسعر . -

 احسب املدة الالزمة  لتدفق املاء حتى حنصل على درجة احلرارة السابقة . -

 معطيات :

                                     ⁄                         ⁄     

                     ⁄    
 : ثامنالتمرين ال

 يتحول االيثان اىل االثيلني حسب املعادلة التالية :

                    

 طبيعته .احسب الطاقة احلرارية للتفاعل وبني  -

 



 :تاسعالتمرين ال

 نعترب التحول التالي :

               

 وازن املعادلة  -1

 احسب طاقة هذا التحول . -2

 هل هذا التحول ناشر للحرارة ؟ علل . -3

 : العاشر التمرين

             بيتطلب توفري طاقة تقدر     من النشادر      تفكك 

 اكتب معادلة  هذا التفكك . -

      استنتج الطاقة املتوسطة للرابطة  -

 : حلادي عشرالتمرين  ا

 (     )عند الضغط النظامي  ودرجة حرارة الغرفة      من غاز الربوبان        نقوم حبرق حجم 

 اكتب معادلة االحرتاق . -1

 احسب الطاقة احملولة اثناء التفاعل . -2

 هل هذا التفاعل ماص للحرارة او ناشر ؟ -3

من املاء درجة حرارته   , تستعمل لتسخني كتلة      بان نسبة احلرارة اليت نستفيد منها من هذا االحرتاق تقدر  -4

 . (     ). عند استهالك الغاز تكون درجة حرارة املاء  (     )

 استنتج كتلة املاء املسخن . -

 معطيات :

            ⁄                                      ρ
 
       

 




