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إذا  لالستهالكويكون احلليب غري صاحل ’ داد كميته عندما ال حتترم شروط احلفظ الذي تز) محض اللنب(كتيك الحيتوي احلليب على محض ال

  mol.L-1  .2.4 x 2-10عن زاد تركيز محض االكتيك فيه

  ).HA(ونرمز هلا إختصارا ) CH3 –CHOH – COOH(الصيغة الكيميائية حلمض االكتيك هي 

   .معايرة عينة من حليب قصد معرفة مدى صالحيته  أثناء حصة األعمال املخربية، طلب األستاذ من تلميذين حتقيق

    

  

  

  

  

  

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  أكتب معادلة التفاعل املندمج لعملية املعايرة  -1

 .ضع رمسا ختطيطيا للتجربة األوىل  -2

 لى نقطة التكافؤ ؟ملاذا أضاف التلميذ املاء يف التجربة الثانية ؟ هل يؤثر ذلك ع -3

ماذا تستنتج عن صالحية احلليب املعاير . كتيك يف احلليب املعاير يف كل جتربةاليل حلمض الوعني التركيز امل -4

 لإلستهالك ؟

  ، أي جتربة أكثر دقــــة ؟ برأيك  -5

  .أحسب تراكيز الشوارد املتواجدة يف احمللول عند نقطة التكافؤ - 6     

أخذ التلميذ ا�ول : تجربة ا�ولىال
 من الحليب  VA=20mLحجما

وعايره بمحلول ھيدروكسيد 
تركيزه ) محلول الصود(الصوديوم 

mol.Lالمولي -1   CH=5,0X 10-

المزيج  pHمتتبعا تغيرات    2
متر، فتحصل على  pHبواسطة 

  . 4- المنحنى الممثل في الشكل 
أخذ التلميذ الثاني  : التجربة الثانية

من الحليب  VA=20mLجما ح
ومدده بالماء المقطر إلى أن أصبح 

ثم عاير المحلول   200mlحجمه 
الناتج بمحلول الصود السابق 
مستعمB كاشفا ملونا مناسبا، فBحظ 
أن لون الكاشف يتغير عند إضافة 
حجم من الصود قدره 

VA=12,9mL    
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  .يف الطب ، وضعهما يف أنابيب بالستيكية قبل أن توضع على ورم املريض قصد العالج  137أو السيزيوم  192يستوجب استعمال األنديوم 

نواة السيزيوم -1
137
55 Cs      مشعة ، تصدر جسيماتβ-    وإشاعاتγ .  

  ؟     γما سبب إصدار النواة إلشاعات ). γ وإشاعات   -βسيماتتصدر ج: (ما املقصود بالعبارة - أ    

yA " اإلبن"مستنتجا رمز النواة " األب"أكتب معادلة التفاعل املندمج للتحول النووي الذي حيدث للنواة  -ب   
Z    من بني األنوية التالية

131
54  Xe  ،.. 

137
56 Ba ... ،. 

138
57 La  

حيتوي أنبوب على عينة من السيزيوم  -2
137
55 Cs  كتلتهاm=1,0x10-6g    عند اللحظةt= 0   أحسب:  

  .املوجودة يف العينــــــة  N0عدد األنوية   -  أ

 .قيمة النشــاط اإلشعاعي هلذه العينــة   -  ب

  .أشهر من حتضريها ) 06(عينة بعد ستة تستعمل هذه ال -3

  ما مقـــدار النشاط اإلشعاعــي للعينـــة حينئـــذ ؟ -أ   

  مــا هي النسبة املئوية ألنوية السيزيـــوم املتفككــة ؟ -ب   

  .من قيمته االبتدائية  %1نعتبــر نشــاط هــذه العينــة معدومــا عنـــدمــا يصبح مساويا لــ  -4

للعينة، وهل ميكن تعميم هذه النتيجة على أي نواة  ياملدة الزمنية الالزمة النعدام النشاط اإلشعاع τبداللة ثابت الزمن  أحسب -   

  مشعـــة ؟ 

  NA = 6,023X1023mol-1  :ثــابت أفوغــادرو              :يعطى             

 ...ثابت الزمن للسيزيوم 
137
55 Cs    :43,3ansτ =  

  M  = 137g- mol-1  : 137الكتلة املولية الذرية للسيزيوم 
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  :الدراسة التجريبية لسقوط كرة تنس في الھواء أعطت النتائج التالية
g50,2mكتلة الكرة  cm8,3D، قطرھا  g05,0ة بواسطة ميزان دقته مقاس = ،  السرعة الحدية للسقوط   =

s/m12,7v im =
l

.  

  .بين أن قيمة دافعة أرخميدس التي تطبق على الكرة مھملة.  3m/Kg3,1=ρالكتلة الحجمية للھواء قيمتھا   – 1

2KvF: قوة ا.حتكاك التي يمارسھا الھواء على الكرة تعطى بالع,قة نفرض أن قيمة  – 2 =.  
  .مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرة/  أ 

)أعط  عبارة المعادلة التفاضلية التي تحققھا /  ب  )tvا7حداثية الشاقولية لقيمة شعاع سرعة مركز عطالة الكرة ،.  
3 –    
imvو    mgبد.لة   Kأعط عبارة /  أ 

l
  .Kاستنتج وحدة . 

  .Kأحسب قيمة /  ب 
4 –    
  لشعاع تسارع مركز عطالة الكرة ؟ 0aما قيمة ا7حداثية /  أ 

  الزمن المميز للحركة τأحسب قيمة /  ب 
s/m25,4v1إن تسجيل حركة مركز العطالة سمح لنا بتعيين قيمة السرعة   – 5 s500,0t1عند اللحظة  = = .  
  .1tعند اللحظة  1aأحسب قيمة التسارع /  أ 
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