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التنقٌط

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

 )1أجب بصذيخ أٔ خطأ :
 )1.1يكٌٕ انجسى يتذسكا إذا تغيس يٕضعّ بانُسبت نهجسى انًسجعي .
 )1.1انسسعت انًتٕسطت ْي خازج قسًت انًدة انصيُيت عهٗ انًسافت انًقطٕعت .
 )1.1انطاقت انتي يستٓهكٓا جٓاش كٓسبائي ْي جداء انتٕتس بيٍ يسبطيّ في يدة اشتغانّ .
 )1.1انٕددة انعانًيت نقياض انطاقت ْي األٔو ). (Ω
 )1ايأل انفساغ بًا يُاسب يٍ انكهًاث :
 )1.1زيص انٕددة انعانًيت نقياض انسسعت انًتٕسطت ْٕ .......................
 )1.1يساز َقطت يٍ جسى يتذسك ْٕ يجًٕع انًٕاضع انتي تذتهٓا ْرِ انُقطت خالل .................
ٔ )1.1شٌ جسى ْٕ انقٕة انًطبقت يٍ طسف  ...........عهٗ ْرا انجسى .
 )1.1تكٌٕ إضاءة يصباح ضعيفت في دانت استٓالكّ قدزة  ................يٍ قدزتّ اساسًيت .

التمرٌن الثانً (  8نقط ) :

1.1ن
1.1ن
5.1ن

1ن
1.1ن
2ن

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 .
 )1.1اجسد انقٕٖ انًطبقت عهٗ اندنٕ ثى صُفٓا انٗ قٕٖ عـٍ بعـد ٔقٕٖ
تًاض .
 )1.1بتطبيق شسط انتٕاشٌ ،أٔجد يًيصاث انقٕة ⃗ انًطبقت يـٍ طـسف
انذبم عهٗ اندنٕ .
 )1.1يثم ْرِ انقٕة باعتباز انسهى  1cmنكم ( .400Nيسسى اندنٕ فقط)
 )1عندمـا ٌشتغل المحـرك تحت ممٌزاتـه االسمٌة )، (220V – 1200W
ٌكون 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 .
 )1.1ددد َٕع ٔطبيعت دسكت اندنٕ .
 )1.1ادسب انسسعت انًتٕسطت بيٍ انًٕضعيٍ . G5 ٔ G2
ٌ )3شتغل المحرك تحت ممٌزاته االسمٌة مدة زمنٌة  . t = 30 minأوجــد
بـ  kWhالطاقة الكهربائٌة التً ٌستهلكها المحرك خالل مدة اشتغاله .

التمرٌن الثالث (  4نقط ) :
4ن

اقترحت شركة توزٌع الكهرباء على أحد المشتركٌن تعوٌض مصابٌح التوهج التً ٌستعملها فً منزله بمصابٌح اقتصادٌة بهدف
ترشٌد استهالك الطاقة الكهربائٌة  .بٌن  ،معلال جوابك  ،مدى صحة اقتراح شركة توزٌع الكهرباء .
معطٌات :
 عدد المصابٌح فً المنزل التً ٌنبغً تعوٌضها هو . 21
 المصابٌح المتوهجة ٌحمل كل واحد منها اإلشارتٌن ). (220V – 100W
 المصابٌح االقتصادٌة  6 - :مصابٌح ٌحمل كل واحد منها اإلشارتٌن ).(220V – 25W
  6مصابٌح أخرى ٌحمل كل واحد منها اإلشارتٌن ).(220V – 36W مدة اشتغال كل مصباح فً الٌوم هً . 4h
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