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التنقٌط

التمرٌن األول (  8نقط ) :
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن

 )1أخب بصسٞر أٗ خطأ :
ٝ )1.1نُ٘ اىدغٌ ٍخسشما إرا حغٞش ٍ٘ظؼٔ باىْغبت ىيدغٌ اىَشخؼ . ٜصسٞر
 )1.1اىغشػت اىَخ٘عطت ٕ ٜخاسج قغَت اىَذة اىضٍْٞت ػي ٚاىَغافت اىَقط٘ػت  .خطأ
 )1.1اىطاقت اىخٝ ٜغخٖينٖا خٖاص مٖشبائ ٜٕ ٜخذاء اىخ٘حش بٍ ِٞشبط ٔٞفٍ ٜذة اشخغاىٔ  .خطأ
 )1.1اى٘زذة اىؼاىَٞت ىقٞاط اىطاقت ٕ ٜاألًٗ ) . (Ωخطأ
 )1اٍأل اىفشاؽ بَا ْٝاعب ٍِ اىنيَاث :
-1
 )1.1سٍض اى٘زذة اىؼاىَٞت ىقٞاط اىغشػت اىَخ٘عطت ٕ٘ m.s
ٍ )1.1غاس ّقطت ٍِ خغٌ ٍخسشك ٕ٘ ٍدَ٘ع اىَ٘اظغ اىخ ٜحسخيٖا ٕزٓ اىْقطت خاله زشمخٖا .
ٗ )1.1صُ خغٌ ٕ٘ اىق٘ة اىَطبقت ٍِ غشف األسض ػيٕ ٚزا اىدغٌ .
 )1.1حنُ٘ إظاءة ٍصباذ ظؼٞفت ف ٜزاىت اعخٖالمٔ قذسة أقو ٍِ قذسحٔ االعَٞت .

التمرٌن الثانً (  8نقط ) :

1.1ن

تستعمل الرافعة فً مقاوالت البناء لرفع مواد البناء الـى مستوٌات علٌا.
تشتغل هذه الرافعة بمحرك كهربائً حٌث توضع مواد البناء  ،مثل الــرمـل
واالسمنت  ،فً دلـو مركـز ثقله  Gمشدود بحبل فـً النقطة  ، Aثـم ٌـرفـع
رأسٌا الى المستوى المطلوب (انظر الشكل جانبه) .
معطٌات  - :شدة مجال الثقالة g = 10 N/kg
 كتلة الدلو وحمولته m = 120 kg )2المحرك غٌر مشغل ٌ :كون الدلو المعلق بالحبل فً حالة سكون .
 )1.1اخشد اىق٘ ٙاىَطبقت ػي ٚاىذى٘ ثٌ صْفٖا اى ٚق٘ ٙػـِ بؼـذ ٗق٘ٙ
حَاط .
ٝخعغ اىذى٘ ىق٘ح: ِٞ
⃗⃗⃗  :حأثٞش اىسبو  ٜٕٗ ،ق٘ة حَاط .
⃗⃗⃗ ٗ :صُ اىذى٘ (حأثٞش األسض)  ٜٕٗ ،ق٘ة ػِ بؼذ .

1.1ن

اىَطبقت ٍـِ غـشف

 )1.1بخطبٞق ششغ اىخ٘اصُ ،أٗخذ ٍَٞضاث اىق٘ة
اىسبو ػي ٚاىذى٘ .
 .إرُ ٗ ،زغب ششغ اىخ٘اصُ ،
اىذىـ٘ ف ٜح٘اصُ حسج حأثٞش اىق٘حٗ ⃗ ِٞ
فٖاحاُ اىق٘حاُ ىَٖا ّفظ خػ اىخأثٞش ّٗفظ اىشذة ٍْٗسٞاُ ٍخؼامغاُ  ،أٛ

5.1ن

اىخٝ ٜغيطٖا اىسبو ػي ٚاىذى٘ ٕ: ٜ
أُ ٍَٞضاث اىق٘ة
ّقطت اىخأثٞش  :اىْقطت . A
خػ اىخأثٞش  :اىَغخق ٌٞاىشأع ٜاىَاس ٍِ اىْقطت . A
اىَْس ٍِ : ٚاألعفو ّس٘ األػي. ٚ
اىشذة :
R = 1200 N
أ: ٛ
R = 120×10
ث.ع :
ىذْٝا R = P =m.g :
ٍ )1.1ثو ٕزٓ اىق٘ة باػخباس اىغيٌ  1cmىنو ٝ( .400Nشعٌ اىذى٘ فقػ)
اػخَادا ػي ٚاىغيٌ اىَقخشذ  ،عٞنُ٘ غ٘ه ٍخدٖت اىق٘ة
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1ن

1.1ن

 )1عندمـا ٌشتغل المحـرك تحت ممٌزاتـه االسمٌة )ٌ ،(220V – 1200Wكون الدلو المعلق بالحبل فً حالة حركة نحو األعلى .
نسجل مواضع النقطة  Gلمركز ثقل الدلو خالل حركته أثناء مـدد زمنٌة متتالٌة ومتساوٌة  ، Δt = 3sفنحصل على تسجٌل
الشكل جانبه .
 )1.1زذد ّ٘ع ٗغبٞؼت زشمت اىذى٘ .
ٝقطغ اىذى٘ ٍغافاث ٍخغاٗٝت خاله ٍذد صٍْٞت ٍخغاٗٝت ٗ ،مو قطؼت ٍْٔ حبقٍ٘ ٚاصٝت ىساىخٖا األٗى ٚغٞيت ٍذة االّخقاه  ،إرُ
فاىسشمت زشمت إصازت ٍْخظَت .
 )1.1ازغب اىغشػت اىَخ٘عطت ب ِٞاىَ٘ظؼ. G5 ٗ G2 ِٞ
ىذْٝا :

2ن

أ: ٛ

ث.ع :

ٌ )3شتغل المحرك تحت ممٌزاته االسمٌة مدة زمنٌة  . t = 30 minأوجــد بـ  kWhالطاقة الكهربائٌة التً ٌستهلكها المحرك
خالل مدة اشتغاله .
E = 600 Wh = 0,6 kWh
أي :
E = 1200W×0,5h
ت.ع :
لدٌنا E = P.t :

التمرٌن الثالث (  4نقط ) :
4ن

اقخشزج ششمت ح٘صٝغ اىنٖشباء ػي ٚأزذ اىَشخشم ِٞحؼ٘ٝط ٍصابٞر اىخٕ٘ح اىخٝ ٜغخؼَيٖا فٍْ ٜضىٔ بَصابٞر اقخصادٝت بٖذف
حششٞذ اعخٖالك اىطاقت اىنٖشبائٞت  .بٍ ، ِٞؼيال خ٘ابل ٍ ،ذ ٙصست اقخشاذ ششمت ح٘صٝغ اىنٖشباء .
ٍؼطٞاث :
 ػذد اىَصابٞر ف ٜاىَْضه اىخْٝ ٜبغ ٜحؼ٘ٝعٖا ٕ٘ . 11
 اىَصابٞر اىَخٕ٘دت ٝسَو مو ٗازذ ٍْٖا اإلشاسح. (220V – 100W) ِٞ
 اىَصابٞر االقخصادٝت ٍ 6 - :صابٞر ٝسَو مو ٗازذ ٍْٖا اإلشاسح.(220V – 25W) ِٞ
 ٍ 6صابٞر أخشٝ ٙسَو مو ٗازذ ٍْٖا اإلشاسح.(220V – 36W) ٍِٞ ذة اشخغاه مو ٍصباذ ف ٜاى. 4h ٜٕ ً٘ٞ
ّؼخبش ٍا ٝي: ٜ
 : P1 = 100W اىقذسة اىنٖشبائٞت االعَٞت ىَصباذ ٍخٕ٘ح ٗازذ .
 : P2 = 25 W اىقذسة اىنٖشبائٞت االعَٞت ىَصباذ اقخصادٗ ٛازذ ٍِ ب ِٞاىَصابٞر اىغخت االٗى. ٚ
 : P3 = 36 W اىقذسة اىنٖشبائٞت االعَٞت ىَصباذ اقخصادٗ ٛازذ ٍِ ب ِٞاىَصابٞر اىغخت اىثاّٞت .
ٍ : t = 4 h ذة اشخغاه مو ٍصباذ ف ٜاى. ً٘ٞ

ّسغب اىطاقت اىنٖشبائٞت  E1اىَغخٖينت ٍِ غشف خَٞغ اىَصابٞر اىَخٕ٘دت خاله ٗ ً٘ٝازذ :
E1 = 12P1.t

ىذْٝا :

ث.ع :

E1 = 12×100×4

أ: ٛ

E1 = 4800 Wh

ّسغب اىطاقت اىنٖشبائٞت  E2اىَغخٖينت ٍِ غشف خَٞغ اىَصابٞر االقخصادٝت خاله ٗ ً٘ٝازذ :
ىذْٝا :

E2 = (6P2 + 6P3).t

ث.ع :

E2 = 6×(25+36)×4

أ: ٛ

E2 = 1464 Wh

ّالزظ أُ اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغخٖينت ٍِ غشف اىَصابٞر اىَخٕ٘دت أمبش ٍِ اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغخٖينت ٍِ غشف
اىَصابٞر االقخصادٝت خاله ٗ ً٘ٝازذ ٗ .باىخاى ٜفاعخؼَاه اىَصابٞر االقخصادٝت بذال ٍِ اىَصابٞر اىَخٕ٘دت عٞؤد ٛفؼال اىٚ
حششٞذ اعخٖالك اىطاقت اىنٖشبائٞت ٕٗ .زا ٝؼْ ٜأُ اقخشاذ ششمت ح٘صٝغ اىنٖشباء اىَزم٘س اقخشاذ صائب .
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