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التنقٌط

التمرٌن األول (  6نقط ) :

1ن
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن

لدٌك المعدات التجرٌبٌة اآلتٌة  :مصباحان ) ، L2(24V-….) َ L1(12V-15Wمُنذ كٍزبائي  Gتُتزي  ، 24Vمُصم أَمي
مقاَمتً انكٍزبائيت  ، R=8Ωأمبيزمتز َفُنطمتز  ،قاطع انتيار  ،أسالك انتُصيم انكٍزبائي .
 )2انقل الجمل التالٌة على ورقة التحرٌر  ،وامأل الفراغات بالكلمات والمصطلحات والعالقات اآلتٌة :
عادٌة – القدرة االسمٌة – مقاومة كهربائٌة  – Rالتوتر االسمً –  – U=RIالمصباح . L2
 )2.2تمثل اإلشارتان المسجلتان على المصباح ................... َ ..................... L1
ٌ )1.2ربط قانون أوم بٌن شدة التٌار  Iوقٌمة التوتر  Uبٌن مربطً ، .................وٌعبر عنه بالعالقة ...........
 )1.2عندما ٌشتغل  ..........بكٌفٌة  ، ..........فإن قٌمة التوتر بٌن مربطٌه هً . U=24V
 )1باستعمال المعدات التجرٌبٌة السابقة  ،ننجز الدارة الكهربائٌة المبٌنة فً الشكل جانبه .
أعطى القٌاس التجرٌبً النتائج التالٌة  :إشارة األمبٌرمتر َ I=1,5Aإشارة انفُنطمتز . U=24V
 )2.1بيه أن انقذرة االسميت نهمصباح ٌ L2ي . P2 = 36W :
 )1.1ادسب  ،بانجُل  ،انطاقـت انكٍزبائيت  Eانـتـي يستٍهكٍا المصباح  L2عـىـذمـا يشتغم
نمذة سمىيت . t = 30 min
 )3وعـُض المصباح  L2فـي انتزكـيـب انسابـق بـانمصباح  .L1ارســم تـبـيـاوـت انتزكيب انمىاسب
نيشتغم  L1بكيفيت عاديت .

التمرٌن الثانً (  20نقط ) :

1ن
1ن
1ن
1ن
2ن
2ن
2ن

ٌتحرك جسم ) (Sعلى مسار ٌ ABCتؤلف من جزأٌـن كما هـو مبٌن فــً
الشكل  2جانبه .جزء  ABأفقً ومستقٌم طوله  d1 = 80 cmوجزء مائل
ومستقٌم  BCطوله ٌ .d2 = 40 cmمر المتحرك ) (Sمن الموضع  Aعند
اللحظة  t0 = 0 sوٌتوقف عند وصوله للموضع . C
ٌمثل الشكل  1منحنى تغٌرات السرعة  vللمتحرك ) (Sبداللة الزمن .t
 )2أجب بصحٌح أو خطؤ :
ٌ -2.2تحرك الجسم ) (Sبالنسبة لألرض كجسم مرجعً .
 -1.2حركة الجسم ) (Sعلى الجزء  ABمستقٌمة منتظمة سرعتها v1=0,2ms-1
 -3.1المدة الزمنٌة التً ٌستغرقها المتحرك ) (Sعلى الجزء  ABهً t1=d1/v1
 -4.1تؤثٌر المستوى  BCعلى الجسم ) (Sتؤثٌر تماس مموضع .
ٌ )1ستغرق المتحرك ) (Sمدة زمنٌة  t2 = 4sبٌن الموضعٌن  Bو . C
حدد السرعة المتوسطة  vللحركة بٌن الموضعٌن  Aو  Cبالوحدة العالمٌة.
ٌ )1ستقر الجسم ) (Sفً الموضع . C
 -2.1حدد ممٌزات القوة ⃗ وزن الجسم ) (Sومثلها باستعمال السلم  1cmلكل . 1N
 -1.1استنتج ممٌزات القوة ⃗⃗ التً ٌسلطها المستوى المائل  BCعلى الجسم ).(S
نعطً  :كتلة الجسم ) m = 500g : (Sوشدة الثقالة g = 10 N/kg :

التمرٌن الثالث (  4نقط ) :

2ن
2ن

من أجل وضع عدة أجهزة كهربائٌة قرٌبة من المطبخ ،وبالتالً تخفٌف العبء المنزلً
على األسرة  ،جاء أٌمن بمتعدد المآخذ )ٌ (multipriseحمل اإلشارتٌن :
)  ، (220V – Imax = 16Aحٌث  Imaxهـً أكبر شدة للتٌار الكهربائً ٌتحملها متعدد
المآخذ دون أن ٌتلف .أراد أٌمن أن ٌشغل بواسطة متعدد المآخذ المذكور فً نفس الوقت،
على نفس مؤخذ التٌار المنزلً ،الجهازٌن الكهربائٌٌن اآلتٌٌن :
ألة غسٌل ) (220V-2400Wوفرن كهربائً ). (220V-2000W
 )2بيه أليمه جسامت انخطؤ انذي سيزتكبً بإوجاس نٍذا انتزكيب انكٍزبائي .
 )1ما ٌـي انىصائـخ َإجـزاءاث انـُقـايت انـتـي تقذمٍا ألسـزة أيمه بخصُص استعمال
األجٍشة انكٍزبائيت َمآخذ انتيار في انتزكيب انكٍزبائي انمىشني .
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