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التنقيط

التمرين األول (  20نقط ) :
 )1انقل الجمل اآلتٌة إلى ورقة التحرٌر  ،ثم امأل الفراغات بما ٌناسب من الكلمات الموالٌة :
تماس – الجسم المرجعً – مدة رد الفعل – نسبٌان – منتظمة – عن بعد .
أ) السكون والحركة مفهومان ٌ ..................تعلقان بـ ....................
1.5
 0,75ب) عندما تكون سرعة جسم متحرك ثابتة  ،نقول إن الحركة ......................
 0,75ج) ترتبط مسافة توقف حافلة متحركة بعدة عوامل منها ...........................
1,5
د) تأثٌر الرٌاح على شراع القارب تأثٌر  ،...........بٌنما تأثٌر األرض على القارب تأثٌر .............
ٌ )2وجـد جسم ) (Sمتجانس فً حالة تـوازن على سطح أفـقـً فـً منطقة
الدار البٌضاء حٌث شدة وزنه هً P1 = 29,40 N
الجسم )(S
أ) أعط شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتٌن .
1
السطح األفقً
1,5
ب) حدد منحى و شدة القوة ⃗ المطبقة من طرف السطح على الجسم ).(S
1,5
ج) احسب  mكتلة الجسم ) ،(Sعلما أن شدة الثقالة هًg1=9,80 N/Kg:
1,5
د) نفترض أن الجسم ) (Sتم نقله إلى القطب الشمالً حٌث شدة الثقالة هً
 . g2=9,83 N/Kgاحسب  P2شدة وزن الجسم ) (Sفً القطب الشمالً  .ماذا تستنتج ؟
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التمرين الثاني (  6نقط ) :
 )1انقل الجمل اآلتٌة إلى ورقة التحرٌر  ،ثم ضع أمام كل منها  :صحٌح أم خطأ .
أ) رمز الوحدة العالمٌة لقٌاس القدرة الكهربائٌة هو . W
ب) الوحدة العملٌة لقٌاس الطاقة الكهربائٌة هً الجول .
ج) ٌنتج عن مرور التٌار الكهربائً فً المكواة تحول الطاقة الكهربائٌة إلى طاقة حرارٌة .
ٌ )2حمل جهاز تسخٌن اإلشارتٌن ) .( 220V – 1,5KWتم تشغٌله بمفرده تحت توتر  U = 220 Vلمدة . t = 15min
أ) احسب  Iالشدة الفعالة للتٌار الكهربائً الذي ٌمر فً جهاز التسخٌن .
ب) أوجد  Rمقاومة جهاز التسخٌن .
ج) حدد  ،بالواط  -ساعة  ،قٌمة الطاقة الكهربائٌة المستهلكة من طرف جهاز التسخٌن .
التمرين الثالث (  4نقط ) :
ٌتوفر الطفل ٌـونـس على لعبة  ،وهـً عبارة عـن سٌارة كهربائٌة صغٌرة  ،لها محرك كهربائً ٌحمل اإلشارتٌن
) ، (3V – 0,25Wومصباحان ٌحمل كل منهما اإلشارتٌن ) .(3V – 0, 1Wتشتغل اللعبة بعمود كهربائً توتره .3V
 )1دفع الفضول أخاه األكبر مصطفى إلى تحدٌد السرعة المتوسطة لهذه اللعبة  ،فعمد إلى تشغٌلها لمدة ، t = 20 s
حٌث قطعت مسافة  . d = 2 mما قٌمة السرعة المتوسطة التً حددها مصطفى بـ  Km/h؟
 )2أوجد  ،بالجول  ،الطاقة الكهربائٌة المستهلكة من طرف اللعبة خالل نصف ساعة من االشتغال  .علما أن المحرك
والمصباحٌن ٌشتغالن أثناء حركة اللعبة فً نفس الوقت وبكٌفٌة عادٌة .
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