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من أجل ذلك  متابعة عملیة إنصھـارجسم معدني نقي ،نرید *
  إستطاعة  نستعمل تجھیزا مناسبا بھ فرن خاص ینتج

  . W 520كھربائة قدرھا 
 t = 0 sكتلة العینة من المعدن داخل الفرن و في اللحظة 

و بمتابعة تطورات درجات الحرارة   m=400 g: ھي 
  :المطلوب .خالل الزمن نحصل على البیان المقابل 

األجزاء الثالثة للبیان معطیا في كل مرحلة  إشرح//1
  .التحویل الطاقوي الموافق 

  : إستنتج كّل من //2
  . Csالسعة الحراریة الكتلیة للمعدن في حالتھ الصلبة * أ*
  . Cl   السعة الحراریة الكتلیة للمعدن في حالتھ السائلة* ب*
  . Lfالسعة الكتلیة إلنصھار المعدن * جـ*
من خالل معلومات الجدول المرافق ، تعرف عن المعدن //3

 .المدروس مع التعلیل وأذكر ممیّزاتھ الموافقة 
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متابعة عملیة إنصھـارجسم معدني نقي ، من أجل ذلك نرید *
  إستطاعة  نستعمل تجھیزا مناسبا بھ فرن خاص ینتج

  . W 520كھربائة قدرھا 
 t = 0 sكتلة العینة من المعدن داخل الفرن و في اللحظة 

و بمتابعة تطورات درجات الحرارة   m=400 g: ھي 
  :المطلوب .خالل الزمن نحصل على البیان المقابل 

إشرح األجزاء الثالثة للبیان معطیا في كل مرحلة //1
  .التحویل الطاقوي الموافق 

  : إستنتج كّل من //2
  . Csالسعة الحراریة الكتلیة للمعدن في حالتھ الصلبة * أ*
  . Cl  لمعدن في حالتھ السائلة السعة الحراریة الكتلیة ل* ب*
  . Lfالسعة الكتلیة إلنصھار المعدن * جـ*
من خالل معلومات الجدول المرافق ، تعرف عن المعدن //3

 .المدروس مع التعلیل وأذكر ممیّزاتھ الموافقة 
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