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  01:رقم المذكرة   .علوم تجريبية  2تقني رياضي ،  2رياضي ،  2: المستـوى 

المادة  طريقة جديدة لقياس كمية(  قياس الناقلية: الوحـدة    وتحو
تھاالمادة : المجـال 

  )  في المحاليل الشاردية
  

  . تحديد العوامل المؤثرة في ناقلية محلول: عنوان التجربـة


�	 �����ء� ��:  
     
  للخلية  (S)ثأثير السطح-  
  بين صفيحتي الخلية   (L)تأثير البعد  -            
  على الناقلية )U) (التوتر الكھربائي (فرق الكمون تأثير  -  
  تأثير التواتر ودرجة الحرارة  -  
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  : א�دوא�
  جھاز امبير متر -جھاز الفوط متر–) جيبي(GBFجھاز 
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  ، انبوب مدرج 250mLكأس بيشرسعته 
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  محرار  –جھاز قياس الناقلية 
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  محلول كلور البوتاسيوم  -محلول كلور الصوديوم

  محلول ھيدروكسيد الصوديوم 
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  :طريقة العمـل 
  : تحديد العوامل المؤثرة في الناقلية/ 1
  
  :على الناقلية  (f)تأثير تواتر / 1-1
  

  01:نشاط 

 Ө = 25 C ودرجة حرارة V=50mLوحجمه C=0.01mol/Lتركيزه ثابت  (-Na++CL)حملوال شارديا من كلور الصوديوم  نأخذ 
L=1cm     S=1cm2     نقوم بتغيري تواتر املولدGBF .  

1000  900  800  700  600  500  f(HZ) 
2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  I(mA)  
02  02  02  02  02  02  U(V)  
12  12  12  12  12  12  G(mS)  

  ؟اكمل اجلدول السابق/ أ
  ....مقدار ثابتGن/حظ أن .ماذاتالحط؟/ ب
  

  (f)ال تتعلق بتواتر التيار Gالناقلية.: 01نتيجة
  
  : للخلية  (S)تأثير السطح /  2- 1
  

  02:نشاط 

  Ө    = 25    ودرجة حرارة V=50mLوحجمه C=0.01mol/Lتركيزه ثابت  (-Na++CL)نأخذ حملوال شارديا من كلور الصوديوم  
L=1cm .   نغري يف(S)   مساحة جزء اللبوس املغمور يف احمللول ونقيس يف كل مرة ناقليةGاحمللول ونسجل النتائج يف اجلدول التايل:  

6  5  4  3  2  1  S(cm2) 
7.08  5.90  4.72  3.54  2.36  1.18  G(ms)  

42.48  29.50  18.88  10.62  4.72  1.18  G*S  
1.18  1.18  1.18  1.18  1.18  1.18  G/S  

  ؟أكمل اجلدول السابق/ أ
  Sتزداد بزيادة Gنالحظ أن :مادا تالحظ / ب
 . G=f(S)ارسم البيان / ج

  ن خط مستقيم مير باملبدأنالحظ أن البيان عبارة ع.مادا تستنتج ؟
 

  للجزء املغمور يف اخللية ؟ Sبالسطح  Gأكتب العالقة اليت تربط الناقلية 

G= a*S 
  02:نتيجة

  .للبوسني S لسطحا.مع. طرداتتناسب  Gالناقلية 

  : بين صفيحتي الخلية  Lتأثير البعد/ 1-3

  03:نشاط 

  Ө    = 25   ودرجة حرارة V=50mLوحجمه C=0.01mol/Lتركيزه ثابت  (-Na++CL)نأخذ حملوال شارديا من كلور الصوديوم  
S=5cm2    نغري يف البعد L صفيحيت اخللية ونقيس يف كل مرة ناقلية احمللول ونسجل النتائج يف اجلدول التايل بني:  

5  4  2.5  2  1  0.5  L(cm) 
1.18  1.47  2.36  2.95  5.9  11.8  G(ms)  
0.2  0.25  04  05  1  2  1/L  
5.9  5.88  5.9  5.9  5.9  5.9  G*L  

0.236  0.367  0.944  1.475  5.9  2.36  G/L  
 
 
  



  أكمل اجلدول السابق/ أ
  تتناقص  Gتزداد  Lنالحظ ان مادا تالحظ؟/ ب
  .G=f(1/L)ارسم البيان / ج

   حنصل خط مستقيم مير باملبدأ.مادا تستنتج ؟
  بني الصفحتني  L بالبعد G أكتب العالقة اليت تربط الناقلية

G=b*1/L 
  

  : بطبيعة احمللولGتأثير الناقلية / 1-4

  

  04: نشاط 

  .مث نقيس ناقلية كل حملول V=50mLونأخذ منها احلجم  C=0.01mol/Lحنضر حماليل شاردية حمتلفة برتاكيز مولية متساوية 

  احمللول G(ms)الناقلية
5.9  Na++CL-  

7.06  K++ CL-  
11.8  Na+    + OH+  

  متغريةG نالحظ أن:مادا تالحظ 

  

  تتعلق بطبيعة احمللول الشاردي  Gالناقلية ..: نتيجة 

  
  

  :G على الناقلية Ө تأثير درجة الحرارة  / 1-5

  

  05:نشاط 

ونقوم بتغيري درجة حرارة احمللول مث V=50mLوحجمه C=0.01mol/Lتركيزه ثابت  (-Na++CL)نأخذ حملوال شارديا من كلور الصوديوم  

  :ندون النتائج يف اجلدول التايل

  Өدرجة احلرارة   2  17  53  

  15  7.2  5  G(ms) 
  ؟ مادا تالحظ 

  Өتزداد بزيادة درجة احلرارة  Gنالحظ أن الناقلية 

  

  Өتتعلق بدرجة احلرارة  Gالناقلية ..     05:نتيجة

  
  :نتيجة عامة 

                
:     ونكتب . L، وعكسيا مع البعد بينهما  Sحملول شاردي متناسبة طردا مع سطح املسريني  نستنتج أن ناقلية)   5) (4) (3) (2(من النتائج      

S/L G=�  
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