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  )ن2(   : التالیةالكھربائیة ریالمقادحدد الوحدة العالمیة وجھازالقیاس لكل من  )1
 .الطاقة الكھربائیة ) 1.1
  مقاومة موصل أومي) 1.2

 
  )ن2(                                                  : التاليالتجریبي  عملالانجز ) 2

           U = RI     اإلجھزة واألدوات الضروریة للتحقق التجریبي من قانون أوم اجرد )2.1        
 Rارسم تبیانة التركیب الكھربائي الضروري لخط ممیزة موصل أومي مقاومتھ   )2.2        

 )ن1( : خطأببصحیح أو  :أمامھ  وأجب، على ورقة التحریر اقتراحانقل رقم كل  )3     

  نقیس شدة وزن جسم صلب بواسطة المیزان) 3.1
  كتلة جسم في مدینة طنجة تساوي كتلة نفس الجسم في مدینة الكویرة بالصحراء المغربیة) 3.2
  .یكون دائما مسارمركز ثقلھ خطا مستقیمیا  ،خالل حركة إزاحة جسم صلب) 3.3
  مقدارفیزیائي یتغیرعندما نغیر المكان  g شدة الثقالة  )3.4

  )ن1(                                                        : انقل وأتمم الجمل التالیة) 4    

  .......................جسم إال بعد تحدید جسم آخر یسمى ..... .........سكون أو  وصف عملیا ال یمكن) 4.1

  ................) ...2  ..............)....1: تتعلق مسافة توقف سیارة عند فرملتھا بعدة عوامل من بینھا ) 4.2

 

  

  :قیمة شدة الثقالة  في مكان معین ، ننجز العمل التجریبي التالي   g  للبحث عن )1

   (N)  لخیط دینامومتر مدرج بالنیوتون   Aالطرف الحر  في  S نعلق جسما صلبا متجانسا    

    m = 500 gنعطي كتلتھ  و ، )1شكل ( بالنسبة لألرضفي حالة توازن   Sالجسم یوجد    

 )ن2(  .تماس  ىعن بعد وقو ىصنفھا إلى قوو Sاجرد القوى المطبقة على )  1.1

  )ن 2( . S، وحدد ممیزات القوى المطبقة على الجسم رإشارة الدینامومت الحظ) 1.2

  

   

  

  

  

索ول茅索ن   )ن6索索(   التم^ر
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 ارسمھ ، ومثل علیھ .  ھو تمثیل مبسط للتركیب التجریب أعاله  2الشكل ) 1.3 

  ) ن  cm              2,45 N            )2 1 :باستعمال السلم   Sالقوى المسلطة على 

  )ن  0.5.                     ( قیمة شدة الثقالة في موقع إنجاز التجربة    gاستنتج   ) 1.4

 .، فیتحرك مؤشرالدینامومتر،ویسقط الجسم  Aفي لحظة معینة،نقص الخیط من طرفھ  )2

 3شكل .... ,G0,G1,G2, G3 ) (  من الجسم المتحرك Gنأخد صورا متتالیة للنقطة و

 t = 0.1 sالمدة الزمنیة المستغرقة بین موضعین متتالین ثابتة تساوي 

 )ن  1(، ومؤشرالدینامومتر Sالجسم : حدد نوع حركة كل من) 2.1

 )ن  0.5. ( أثناء سقوط الجسم  Gاذكر طبیعة مسارالنقطة) 2.2

  بین الموضعین G  للنقطة V1السرعة المتوسطة m/sاحسب بالوحدة    )2.3 

G0وG1  ،ثمV2السرعة المتوسطة بین الموضعیین   G1 وG2.     )1  ن( 

  )ن  1(  ، علل جوابك  Gالنقطة حركةطبیعة  حدد) 2.4  

  

  C= 2 Wh/trوU = 220 V:یحمل عداد الطاقة الكھربائیة في منزل اإلشارتین

  Imax = 10 Aوالفاصل الكھربائي فیھ مضبوط على 

  خمسة مصابیح توھج متشابھة یحمل:  یتوفرھذا المنزل علىاألجھزة الكھربائیة التالیة            

  ); W150220 V(،  وتلفزة  1، انظر الشكل ) ; W100220 V :(كل واحد منھا 

  )  .; W  220V 150(وثالجة )V ;  1,5 kW 220(ومدفأة 

 t=30minاحسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة خالل تشغیل المدفأة لوحدھا مدة   )1
  )ن 1(    استنتج عدد دورات قرص العداد الكھربائي . وبكیفیة عادیة  

 الحظ صاحب المنزل أن الفاصل یقطع التیار،عند تشغیل جمیع األجھزة  )2
 )ن1(      .فسر سبب ھذا االنقطاع . نفس الوقت في المذكورة أعاله 

 ھل یمكن تشغیل بكیفیة .في حالة تعویض كل مصابیح توھج بخمسة مصابیح ھالوجینیة )3
  2الشكلمصابیح ھالوجینیة؟ 5الثالجةوالتلفزة والمدفأة و:عادیة وفي نفس الوقت

 حدد نوع المصابیح التي تساھم في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة ،وتقلص من تكلفة  )4
  )ن  1(                                        .إنارة المنزل ، علل جوابك 

  )18W(إلضاءة مصباح ھالوجیني شابھةیحدث إضاءة مت100W)(مصباح توھج:ملحوظة
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  السؤال عناصر األجوبة التنقیط
 1.1 العداد الكھربائي        Jالجول أو     0.5 + 0.5

 1.2 أوممتر               Ωأوم    أو   0.5+  0.5

4X( 0.25 ) 2.1  )...قابل للضبط (مولد   –الموصل األومي  —الفولطمتر --األمبیرمتر 

 2.2 تبیانة التركیب 1

4X( 0.25 ) 3.2  3 خاطئة 3.3و 3.1       صحیحة  و 3.4و 

2X( 0.25 )          4.1 جسم مرجعي      +حركة 

2X( 0.25 ) 4.2 عاملین یؤثران على مسافة توقف سیارة 

4X( 0.5 )    التصنیف+       الجرد  1.1 

8X( 0.25 ) 1,2 الممیزات األربع للوزن ولـتوتر الخیط 

 1.3 تمثیل القوتین 1  +1

0.5 g=P/m     = 4.9/ 0.5 =9.8 N/Kg 1.4 

 2.1 حركة الجسم  إزاحة   وحركة مؤشر األبیرمتر  دوران 0.5 + 0.5

)إذن حركة مستقیمیة  (   خط مستقیم     0.5  2.2 

0.5  +  0.5 V1= 1 m/s                   V2= 2 m/s 2.3 

 2.4 سرعتھا تتزایدحركة متسارعة إلن  0.5  +  0.5

1 E=Pt =750 Wh         C= E/n  = 375 tr 1 

1 Ptot=2300W   > Pmax=220X10=2200W 2 

اشتغال عادي    1 P’tot=1890W < Pmax=2200W 3 

إلنھا   الطاقة الكھربائیة اقتصادالمصابیح ھالوجینیة  تساھم أكثر في  1
 تستھلك طاقة أقل من المصابیح األخر إذا ُشغلتا لنفس المدة
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