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ملحوظة  :تم تحرٌر النسخة األصلٌة لهذا االمتحان  ،بحٌث ُتكتب األجوبة مباشرة على نفس ورقة الموضوع
الـمـوضــــوع
التمرٌن األول (  20نقط )  :الحركة و السكون
 )1أخة تصس١ر أ ٚخطأ عٓ وً الرشاذ تٛضع اٌعالِح ) (Xف ٟاٌخأح إٌّاعثح :
صحيح خطأ
االقتراح
أ .يتعلق وصف حركة أو سكون جسم صلب بجسم آخر يسمى الجسم المرجعي .
ب .في حركة منتظمة ،تتزايد المسافات المقطوعة من طرف متحرك خالل نفس المدة الزمنية .
ج .تكون حركة جسم صلب إزاحة مستقيمية إذا كان المسار منحنيا والسرعة ثابتة .
د .عند توازن جسم صلب تحت تأثير قوتين ⃗⃗⃗⃗ و ⃗⃗⃗⃗  ،تحقق القوتان العالقة . F1 + F2 = 0
ٔ )2عرثش ِغٕط١غا ٚوش٠ح زذ٠ذ٠ح ِشتٛطح تخ١ظ ِثثد تساًِ ،
ِٛٚضٛعح فٛق عطر أفم ٟوّا ٛ٠ضر اٌشىً خأثٗ .
صٕف اٌم ٜٛاٌّطثمح عٍ ٝاٌىش٠ح اٌسذ٠ذ٠ح إٌ ٝل ٜٛاٌرّاط
ٚل ٜٛعٓ تعذ .
ٛ٠ )3خذ خغُ صٍة ِردأظ ) (Sف ٟزاٌح عى ْٛفٛق ِغر ٜٛأفم ،ٟز١ث ٠خضع ٌمٛذِّ ⃗ ٚ ⃗ ٓ١ثٍر ٓ١تٕفظ اٌغٍُ .

 -3.1ضع ِ ،عٍال خٛاته  ،اٌعالِح ) (Xف ٟاٌخأح اٌّٛافمح ٌٍشىً اٌز٠ ٞعط ٟذّث١ال عٍّ١ا ٌٍمٛذ ٓ١اٌّطثمر ٓ١عٍٝ
1ن
اٌدغُ ).(S
1.1ن
 -3.2زذد شذج اٌمٛج ⃗ عٍّا أْ ورٍح اٌدغُ )ٚ ، m = 0,5 kg ٟ٘ (Sشذج اٌثماٌح ٘. g = 10 N.kg-1 ٟ
ٔ )4ـشعـً اٌدغُ ) (Sتغشعـح تذئ١ح  v0أفم١ح  ،فٕ١ضٌك ٚفـك زـشوـح ِغرم١ّ١ح ز١ث ٠ـمـطـع اٌّغافح  d1 = 0,2 mتٓ١
اٌّٛضعـ١ـٓ  B ٚ Aخــالي اٌـّـذج اٌـضِـٕـ١ـح ٚ ، Δt1 = 0,2 sذـىـ ْٛعـشعـرـٗ اٌّرٛعطح ت ٓ١اٌّٛضعC ٚ B ٓ١
٘. v2 = 3,6 km.h-1 ٟ
1ن
 -4.1ازغة تاٌٛزذج ) (m.s-1لّ١ح اٌغشعح اٌّرٛعطح ٌٍ v1دغُ ) (Sت. B ٚ A ٓ١
ن
2.1
 -4.2زذد ِ،عٍال خٛاتهٛٔ،ع ٚطث١عح زشوح اٌدغُ ) (Sخالي أرماٌٗ ت ٓ١اٌّٛضع.C ٚ A ٓ١اعرٕرح لّ١ح اٌغشعح .v0
التمرٌن الثانً (  6نقط )  :الطاقة الكهربائٌة فً تركٌب كهربائً منزلً
٠رُ ١ِٛ٠ا ف ٟذشو١ة ِٕضٌ ، ٟذشغٚ ً١تى١ف١ح عاد٠ح ثالخح )ٌّ (220V - 120Wذج  8عاعاخ ِ N ٚصات١ر وٙشتائ١ح
ِّاثٍح )ٌّ (220V - 36Wذج  6عاعاخ ٚذٍفاص )ٌّ (220V - 100Wذج  6عاعاخ ٚخٙاص ذغخ(220V - 2200W) ٓ١
ٌّذج عاعر.ٓ١
1ن  )1اروش ِ ،عٍال خٛاته  ِٓ ،ت ٓ١عٕاصش اٌرشو١ة اٌىٙشتائ ٟإٌّضٌ ٟاٌّزوش أعالٖ  ،اٌعٕصش األوثش اعرٙالوا ٌٍطالح.
1ن  )2ذسمك أْ لّ١ح شذج اٌر١اس اٌّاس ف ٟخٙاص اٌرغخ. I = 10A ٟ٘ ٓ١
1ن  )3أزظ تذائشج اٌسشف (أ أ ٚب أ ٚج أ ٚد) اٌّٛافك ٌٍدٛاب اٌصس١ر  .لّ١ح ِماِٚح خٙاص اٌرغخ: ٟ٘ ٓ١
أ
3ن

R = 22 kΩ

ب

R = 11 kΩ

ج

R = 22 Ω

د

R = 11 Ω

 )4أٔدض اٌعذاد اٌىٙشتائ 2816 ٟدٚسج خالي ٚ َٛ٠ازذ .ثاترح ٘زا اٌعذاد ٘ . C = 2,5Wh/tr ٟأٚخذ اٌعذد ٌٍّ Nصات١ر.
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التمرٌن الثالث (  4نقط )  :مردودٌة محرك
فٚ ٟسػ ٌٍثٕاء ٠ ،رُ اعرعّاي ِسشن وٙشتائ M1 ٟوً ٠ـَٛ
عششِ )22( ٓ٠شج ٌشفع زٌّٛح (ِٛاد اٌثٕاء) ِـٓ عطر األسض
إٌ ٝطاتك ٛ٠خذ عٍ ٝاسذفاع  ِٓ H = 10mعطر األسض .ذرُ
زـشوـح اٌسٌّٛح ٚفـك ِـغـاس ِغرم ّٟ١تغشعـح ِرٛعطح لّ١رٙا
. v1 = 2,5 m.s-1
ذّثً اٌٛث١مح خأثٗ  ،صٛسذٌٛ ٓ١اخٙح ٔفظ اٌعذاد اٌىٙشتائٟ
عـٕـذ تـذا٠ـح ٔٚـٙـا٠ـح شـٙـش أتـش٠ـً (٠ 32ـِٛـا)  ،زـ١ـث ثـّـٓ
اٌىٍٛ١اط – عاعح ِع ازرغاب اٌشع. 1,20 Dh ٛ٘ َٛ
أساد اٌّماٚي اعرثذاي اٌّسشن اٌىٙشتائ M1 ٟتٌّٛذ آخش M2
٠شرغً تاٌثٕضٚ ، ٓ٠رٌه ٌشفع ٔفظ اٌسٌّٛح ٚفك زشوح ِغرم١ّ١ح
ِـٓ عطر األسض إٌٔ ٝفظ اٌطاتك اٌغاتك  ،ز١ث ذى ْٛعشعح
اٌسٌّٛح تاعرعّاي ٘زا اٌّسشن ٘ . v2 = 1 m.s-1 ٟوـٍـفـح
ذشغ ً١اٌّسشن ١ِٛ٠ M2ا ٘. 10 Dh ٟ
2.1ن  )1ت ٓ١أْ اعرثذاي اٌّسشن  M1تاٌّسشن ٠ ٌٓ M2ى ْٛرا فائذج
1.1ن تإٌغثح ٌٍّماٚي .
ِ )2ا إٌص١سح اٌرّ٠ ٟىٕه ذمذّٙ٠ا ٌٍّماٚي ؟ .
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