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 نقط( 10) الأول: التمرين

.𝑚 ; دينامومتريناسب مما يلي:  املأ الفراغ بما-1 𝑠−1 ; مسار  ; حركة ; 𝑁 ;  
𝑑

𝑡
 ; 𝑁. 𝑘𝑔−1   

 حركته.مسار تغير  وأ حركةيمكن لقوة أن تجعل جسما في *

لجسم متحرك بالعلاقة نعبر عن السرعة المتوسطة *
𝒅

𝒕
العالمي  وتحسب قيمتها في النظام  

.𝑚للوحدات بالوحدة  𝑠−1. 

 .𝑁ونرمز لوحدة شدتها بالحرف  دينامومترتحدد شدة القوة انطلاقا من إشارة *

 

 أجب بصحيح او خطأ على الاقتراحات التالية:-2

 صحيح.   كلما تناقصت سرعته مع مرور الزمنطئة تكون حركة جسم صلب متبا-

 خطأ    سطح الأرض.             صلب بتغير موضعه بالنسبة ل جسمتتغير كتلة -

 صحيححركة المصعد أثناء هبوطه حركة إزاحة مستقيمية.                               -

 طأخ                                                    مقدار فيزيائي ثابت. 𝑔شدة الثقالة -

  

 معلقا بواسطة دينامومتر كما يوضح الشكل جانبه. 𝑚كتلته  (𝑆)نعتبر جسما صلبا -3

 مع تصنيفها إلى قوى تماس وقوى عن بعد. (𝑆)أجرد القوى المطبقة على الجسم -3-1

 .(𝑆)القمة المطبقة من طرف الدينامومتر على الجسم :  �⃗�: قوة التماس-

 )(𝑆)الجسم  )وزن (𝑆)على الجسم  ضالأر القوة المطبقة من طرف :  �⃗⃗�: قوة عن بعد-

 .(𝑆)المطبقة من طرف الدينامومتر على الجسم  �⃗�حدد مميزات القوة -3-2

 

 الشدة المنحى خط التأثير نقطة التأثير

نقطة تماس  𝐴النقطة 

 الجسم بالدينامومتر

𝐹 نحو الأعلى 𝐴من  𝐴المستقيم الرأسي المار من  = 4𝑁 

 

 اعط شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين.-3-3

 إذا تحققا الشرطين: �⃗�2و  �⃗�1يكون جسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين 

 .ط الأول: للقوتين نفس خط التأثير الشر 

 كسان.االشرط الثاني: للقوتين نفس الشدة ومنحيان متع
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 .(𝑆)المطبقة من طرف الأرض على الجسم  �⃗⃗�استنتج مميزات القوة -3-4

 

 الشدة المنحى خط التأثير نقطة التأثير

مركز  𝐺النقطة 

 ثقل الجسم

𝑃 نحو الأسفل 𝐺من  𝐺المستقيم الرأسي المار من  = 𝐹 = 4𝑁 

 

𝑔نعطي: شدة الثقالة في مكان التجربة  . (𝑆)كتلة الجسم  𝑚حدد -3-5 =
10 𝑁 𝑘𝑔⁄ 

𝑃نعلم أن:   = 𝑚 × 𝑔     :أي𝑚 =
𝑃

𝑔
    

𝑃لدينا:   = 4𝑁  و𝑔 = 10 𝑁 𝑘𝑔⁄ تطبيق عددي   :𝑚 =
4𝑁

10𝑁 𝑘𝑔⁄
= 0,4 𝑘𝑔 

 1𝑐𝑚بالسلم  (𝑆)ل أعلاه القوى المطبقة على الجسم مثل على الشك-3-6

  . 2𝑁يمثل 

 .الأولى. أنظر الشكل في الصفحة 2𝑐𝑚بسهم طوله  �⃗⃗�و  �⃗�نمثل متجهة كل من 

 

 نقط(6)التمرين الثاني 

 

 :هو غير مناسب، الموجود بين قوسينشطب على ما -1

 

 صل بسهم كل عنصر من المجموعة الأولى بالعلاقة المناسبة في المجموعة الثانية:-2

 

𝑈يشتغل تركيب منزلي بالتوتر الفعال -3 = 220𝑉 ضبط فاصله الرئيسي .(Disjoncteur)  على قيمة

𝐼𝑚𝑎𝑥قصوى للشدة الفعالة  = 10 𝐴. 

 القدرة الكهربائية القصوى المحددة لاستعمال من طرف الشركة الموزعة. 𝑃𝑚𝑎𝑥أحسب -3-1

𝑃𝑚𝑎𝑥:  نعلم أن = 𝑈. 𝐼𝑚𝑎𝑥      :مع𝑈 = 220𝑉  و𝐼𝑚𝑎𝑥 = 10 𝐴 
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𝑃𝑚𝑎𝑥تطبيق عددي:    = 𝑈. 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 220 × 10 = 2200 𝑊 

ومصباح يحمل  𝑊 800ومكواة قدرتها  2𝑘𝑊أراد صاحب المنزل تشغيل مدفأة قدرتها -3-2

220𝑉)الإشارتين  − 250 𝑚𝐴). 

 لإشارتين المسجلتين على المصباح.الفيزيائي ل مدلولالاعط -3-2-1

220𝑉 :       التوتر الاسمي   

250𝑚𝐴شدة التيار الاسمية : 

 تهلكة من طرف المصباح عند اشتغاله بصفة عادية.حدد القدرة الكهربائية المس -3-2-2

𝑃:  نعلم أن = 𝑈 × 𝐼    : مع𝑈 = 220 𝑉  و𝐼 = 250 𝑚𝐴 = 0,25 𝐴 

𝑃:  تطبيق عددي = 𝑈 × 𝐼 = 220 × 0,25 = 55 𝑊  

 .أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة عند اشتغال جميع الأجهزة في آن واحد-3-2-3

𝑃𝑇 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 

𝑃𝑇تطبيق عددي:            = 2000 𝑊 + 800 𝑊 + 55 𝑊 = 2855 𝑊 

 فسر لماذا يقطع الفاصل التيار الكهربائي عند تشغيل هذه الأجهزة في آن واحد.-3-2-4

𝑃𝑚𝑎𝑥لدينا :    = 2200 𝑊  و𝑃𝑇 = 2855 𝑊    : إذن𝑃𝑇 > 𝑃𝑚𝑎𝑥  

 تشغيل جميع الأجهزة في نفس الوقت. التيار الكهربائي عندوبالتالي يقطع الفاصل 

 .(1ℎ)شغل صاحب المنزل المصباح والمكواة معا خلال ساعة واحدة -3-3

 الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال هذه المدة. (𝑘𝑊ℎ)حدد بالوحدة -3-3-1

𝐸لدينا:    = 𝑃 × 𝑡   :مع𝑃 = 55 + 800 = 855 𝑊   و𝑡 = 1ℎ 

𝐸                              تطبيق عددي:  = 𝑃 × 𝑡 = 855 𝑊 × 1ℎ = 855 𝑊ℎ 

𝐸                            التحويل:                       = 0,855 𝑘𝑊ℎ 

𝐶علما ان ثابتة العداد هي:  -3-3-2 = 2,5 𝑊ℎ 𝑡𝑟⁄ أحسب ،𝑛  عدد الدورات المنجزة من طرف

 العداد.

𝐸لدينا:    = 𝐶 × 𝑛   :أي𝑛 =
𝐸

𝐶
𝐸مع:     = 855 𝑊ℎ   و𝐶 = 2,5 𝑊ℎ 𝑡𝑟⁄  

𝑛                          تطبيق عددي:              =
855 𝑊ℎ

2,5 𝑊ℎ 𝑡𝑟⁄
= 342 𝑡𝑟𝑠 

 

 نقط( 4التمرين الثالث )

تشغل كل اسرة أجهزتها  تقيم أسرتان في منزل مكون من طابقين مزود بعداد كهربائي واحد.

 الكهربائية الخاصة بها.

  126الكهرباء لشهر ابريل المحدد في واجب قسيمة  ،الأولطلب رب الأسرة، التي تقطن بالطابق 

درهما مع رب الاسرة التي تقطن في الطابق الثاني، إلا أن هذا الأخير رفض أن تقسم الفاتورة 

 بالتساوي بدعوى أنه لا يتوفر على نفس الأجهزة التي يتوفر عليها جاره. 
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 .درهم 1ساعة هو -طالكيلوواسعر معطيات: 

 جدول يبين أهم الأجهزة المتوفرة لكل أسرة واستهلاكها اليومي من الطاقة الكهربائية.

 

المستهلكة  بائيةرالطاقة الكه الأجهزة التي تتوفر عليها 

 خلال يوم واحد

الأسرة القاطنة في الطابق 

 الأول

𝑉 220)مصابيح  4 − 60 𝑊)  

2,6 𝑘𝑊ℎ  220)جهاز تلفاز 𝑉 − 80 𝑊) 

𝑉 220)ثلاجة  − 200 𝑊) 

الأسرة القاطنة في الطابق 

 الثاني

𝑉 220)مصابيح  4 − 60 𝑊) 1,6 𝑘𝑊ℎ 

𝑉 220)جهاز تلفاز  − 80 𝑊) 

 

 يوم(. 30)لال شهر أبريل خحدد الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف اسرة -1

 يوما: 30الطاقة المستهلكة من طرف الأسرة القاطنة بالطابق الأول خلال 

𝐸1 = 2,6 𝑘𝑊ℎ × 30 = 78 𝑘𝑊ℎ 

 يوما: 30الطاقة المستهلكة من طرف الأسرة القاطنة بالطابق الأول خلال 

𝐸1 = 1,6 𝑘𝑊ℎ × 30 = 48 𝑘𝑊ℎ 

 من أجل إنصاف الأسرتين، اقترح الثمن الذي يجب أن تؤديه الاسرة القاطنة بالطابق الأول هو:-2

 ثمن الطاقة الذي ستؤديه الاسرة القاطنة بالطابق الأول هو: -

 

𝑃𝑟1 = 78 𝐷𝐻 

 هو: ديه الاسرة القاطنة بالطابق الثانيمن أجل إنصاف الأسرتين، اقترح الثمن الذي يجب أن تؤ

 هو: ديه الاسرة القاطنة بالطابق الثانيثمن الطاقة الذي ستؤ -

 

 

𝑃𝑟2 = 48 𝐷𝐻 
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