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ﳛﺘﻮﻱ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﲪﺾ ﺍﻟﻼﻛﺘﻴﻚ )ﲪﺾ ﺍﻟﻠﱭ( ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﲢﺘﺮﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻔﻆ ’ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺇﺫﺍ
ﺯﺍﺩ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﲪﺾ ﺍﻻﻛﺘﻴﻚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ .2.4 x 10-2 mol.L-1
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺾ ﺍﻻﻛﺘﻴﻚ ﻫﻲ ) (CH3 –CHOH – COOHﻭﻧﺮﻣﺰ ﳍﺎ ﺇﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ).(HA
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺼﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺨﱪﻳﺔ ،ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺐ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ .

التجربة األولى :أخذ التلميذ األول
حجما  VA=20mLمن الحليب
ھيدروكسيد
بمحلول
وعايره
الصوديوم )محلول الصود( تركيزه
المولي CH=5,0X 10- mol.L-1
2
متتبعا تغيرات  pHالمزيج
بواسطة  pHمتر ،فتحصل على
المنحنى الممثل في الشكل . 4-
التجربة الثانية  :أخذ التلميذ الثاني
حجما  VA=20mLمن الحليب
ومدده بالماء المقطر إلى أن أصبح
حجمه  200mlثم عاير المحلول
الناتج بمحلول الصود السابق
مستعمال كاشفا ملونا مناسبا ،فالحظ
أن لون الكاشف يتغير عند إضافة
قدره
الصود
من
حجم
VA=12,9mL
 -1ﺃﻛﺘﺐ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻨﺪﻣﺞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮﺓ
 -2ﺿﻊ ﺭﲰﺎ ﲣﻄﻴﻄﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﱃ .
 -3ﳌﺎﺫﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟ ﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ؟
 -4ﻋﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﻮﱄ ﳊﻤﺾ ﺍﻟﻼﻛﺘﻴﻚ ﰲ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮ ﰲ ﻛﻞ ﲡﺮﺑﺔ .ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮ
ﻟﻺﺳﺘﻬﻼﻙ ؟
 -5ﺑﺮﺃﻳﻚ  ،ﺃﻱ ﲡﺮﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗــــﺔ ؟
 -6ﺃﺣﺴﺐ ﺗﺮﺍﻛﻴﺰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺍﶈﻠﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ.
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ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻳﻮﻡ  192ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺰﻳﻮﻡ  137ﰲ ﺍﻟﻄﺐ  ،ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻡ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ .

137
 -1ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺰﻳﻮﻡ
55
ﺃ -ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ) :ﺗﺼﺪﺭ ﺟﺴﻴﻤﺎﺕ  β-ﻭﺇﺷﺎﻋﺎﺕ  .( γﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﻹﺷﺎﻋﺎﺕ  γ؟

Cs

ﻣﺸﻌﺔ  ،ﺗﺼﺪﺭ ﺟﺴﻴﻤﺎﺕ  β-ﻭﺇﺷﺎﻋﺎﺕ . γ

ﺏ -ﺃﻛﺘﺐ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻟﻠﻨﻮﺍﺓ "ﺍﻷﺏ" ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ "ﺍﻹﺑﻦ" y

Xe
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ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 55ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ  m=1,0x10-6gﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ  t= 0ﺃﺣﺴﺐ :
 -2ﳛﺘﻮﻱ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺰﻳﻮﻡ
ﺃ -ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﻮﻳﺔ  N0ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨــــــﺔ .

Cs

ﺏ -ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨــﺔ .
 -3ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ) (06ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﲢﻀﲑﻫﺎ .
ﺃ -ﻣﺎ ﻣﻘـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋــﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨـــﺔ ﺣﻴﻨﺌـــﺬ ؟
ﺏ -ﻣــﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻷﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺰﻳـــﻮﻡ ﺍﳌﺘﻔﻜﻜــﺔ ؟
 -4ﻧﻌﺘﺒــﺮ ﻧﺸــﺎﻁ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨــﺔ ﻣﻌﺪﻭﻣــﺎ ﻋﻨـــﺪﻣــﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟــ  1%ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
 -ﺃﺣﺴﺐ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺰﻣﻦ

τ

ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﻮﺍﺓ

ﻣﺸﻌـــﺔ ؟
ﻳﻌﻄﻰ :

ﺛــﺎﺑﺖ ﺃﻓﻮﻏــﺎﺩﺭﻭ :

NA = 6,023X1023mol-1

τ = 43,3ans :

137
ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﺰﻳﻮﻡ ...
55
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺰﻳﻮﻡ M = 137g- mol-1 : 137

Cs
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الدراسة التجريبية لسقوط كرة تنس في الھواء أعطت النتائج التالية:
كتلة الكرة  m = 2,50gمقاسة بواسطة ميزان دقته  ، 0,05gقطرھا D = 3,8cm
. v lim = 7,12m / s

 ،السرعة الحدية للسقوط

 – 1الكتلة الحجمية للھواء قيمتھا  . ρ = 1,3Kg / m 3بين أن قيمة دافعة أرخميدس التي تطبق على الكرة مھملة.
 – 2نفرض أن قيمة قوة االحتكاك التي يمارسھا الھواء على الكرة تعطى بالعالقة. F = Kv 2 :
أ  /مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرة.
ب  /أعط عبارة المعادلة التفاضلية التي تحققھا )  ، v(tاإلحداثية الشاقولية لقيمة شعاع سرعة مركز عطالة الكرة.
–3
أ  /أعط عبارة  Kبداللة  mgو  . v limاستنتج وحدة .K
ب  /أحسب قيمة .K
–4
أ  /ما قيمة اإلحداثية  a 0لشعاع تسارع مركز عطالة الكرة ؟
ب  /أحسب قيمة  τالزمن المميز للحركة
 – 5إن تسجيل حركة مركز العطالة سمح لنا بتعيين قيمة السرعة  v1 = 4,25m / sعند اللحظة . t1 = 0,500s
أ  /أحسب قيمة التسارع  a1عند اللحظة . t1
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