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التوريي الــأولً 8 :قط .
 (1أتمم الجمل باستعمال الكلمات المناسبة:
 -1وزن جسم هو القوة عن بعد التً تطبقها األرض على هذا الجسم.
 -2عندما ٌكون جسم خاضعا لقوتٌن لهما نفس الشدة ونفس خط التأثٌر ونفس المنحى ،فأن
هذا الجسم ٌكون فً حالة حركة .
ٌ -3شتغل جهاز كهربائً بصفة عادٌة إذا غذي وفق ممٌزاته االسمٌة ،عندئذ القدرة
الكهربائٌة التً ٌستهلكها تساوي قدرته األسمٌة .
 -4القدرة الكهربائٌة لجهاز كهربائً مقدار فٌزٌائً ٌعبر عن مدى تفوق هذا الجهاز على
اإلضاءة أوالتسخٌن أو الدوران أو غٌر ذلك....
 -5الطاقة الكهربائٌة المستهلكة من طرف جهاز كهربائً تساوي جداء قدرته المستهلكة فً
مدة اشتغاله .
ٌ -6تمٌز عداد الطاقة بثابتة العداد وهً :الطاقة الكهربائٌة المستهلكة فً التركٌب المنزلً
عندما ٌنجز قرص العداد دورة واحدة .

 30ى

 (2الجسم ) (Sخاضع للقوتٌن الممثلتٌن فً الشكل ،ضع العالمة  Xأمام الجواب الصحٌح:
)(S

)(S

)(S

 1,5ى
) (Sفً حالة حركة
) (Sفً حالة توازن

) (Sفً حالة حركة
) (Sفً حالة توازن

 (3أتمم الجدول التالً بما ٌناسب:
الوحدة األساسٌة
رمزه
المقدار الفزٌائً

) (Sفً حالة حركة
) (Sفً حالة توازن
رمزها

جهاز القٌاس

المقاومة

R

األوم

Ω

األومتر

الكتلة

m

الكٌلوغرام

kg

المٌزان

الطاقة

E

الجول

J

عداد الطاقة

 (4حدد اإلجابة الصحٌحة بوضع العالمة  Xأمام اإلثبات المناسب:
C
B
A
اإلثبات
ر.ت
P = m . gX P = m/g
 11تعبٌر شدة وزن جسم بـداللة كـتلتهP = g / m :
P=U/I
P= U.I X
P=I/U
 12تعبٌر القدرة الـتً ٌستهلكها جـهاز:
U=I/R
U=R/I
 13تعبٌر قانون أوم لمقاومة كهربائٌةU = R . I X :
E= t / P
E= P . t X E= P / t
 14تعبٌر الطاقة التً ٌـستهلكها جـهاز:

 1,5ى

 30ى

التصحيح

سلن
التٌقيط

الووضوع

التوريي الــثاًيً 8 :قط .

ً 4قط .
 الجزء : A
نعلق جسما صلبا كتلته  m=500gبواسطة خٌط فً مكان حٌث شدة
مجال الثقالة . g=10N/kg
 -1استذكر العالقة بٌن  gشدة مجال الثقالة و  Pشدة وزن الجسم و m
 0,5ى
P=m.g
كتلة هذا الجسم:
 -2أحسب شدة وزن الجسمP=m.g = 0,5kg.10N/kg=5N :
 0,5ى
 -3قم بجرد القوى المطبقة على الجسم المعلق.
 قوى الـتماس :القوة  Fالتً ٌطبقها الـخٌط. 30ى
 قوى عن بعد :القوة  Pالتً تطبقها األرض. -4استنتج معلال جوابك شدة القوة التً ٌطبقها الخٌط على الجسم
المعلق F = P = 5 N .القوتان لهما نفس الشدة ألن الجسم فً حالة
 30ى
توازن تحت تأثٌر قوتٌن.
 -5مثل القوتٌن المطبقتٌن على الجسم.
ً 4قط .
 الجزء : B
نشغغغل فغغً تركٌغغب منزلغغً بصغغفة عادٌغغة ولمغغدة سغغاعة األجهغغزة التالٌغغة فغغرن كهربغغائً ٌحمغغل  30ى
اإلشارتٌن ) . (220V-1,5KWومكواة كهربائٌة تحمل اإلشارتٌن ).(220V-800W
 -1اعط المدلول الفٌزٌائً لإلشارتٌن المسجلتٌن على المكواة.
اإلشارتٌن هما الممٌزات اإلسمٌة للمكواة 220V :التوتر األسمً 1,5KW ،القدرة االسمٌة.
 -2استنتج معلال جوابك القدرة الكهربائٌة التً ٌستهلكها كل واحد من الجهازٌن  ،ثم أحسب شدة
التٌار الذي ٌمر بكل واحد منهما.
 30ى
* استنتاج القدرة الكهربائٌة التً ٌستهلكها كل جهاز

* حساب شدة التٌار الذي ٌمر بكل جهاز

الفرن I1=P1/U=1500w/220v=6,8A
الجهازان ٌشتغالن بصفة عادٌة إذن:
 P1=1500wللفرن P2=800w ،للمكواة المكواة I2=P2/U=800w/220v=3,6A
 -3أوجد القدرة المستهلكة من طرف الجهازٌن معا ،ثم احسب بالواط –ساعة و بالجول الطاقة
المستهلكة فً التركٌب المنزلً.
القدرة المستهلكة فً التركٌب المنزلًP=P1+P2=1500w+800w=2300w :
الطاقة المستهلكة فً التركٌب المنزلًE=P. t = 2300w . 1h = 2300wh :
=2300.3600J=8280 000J
 -4احسب تابثة عداد الطاقة علما أن قرصه أنجز  1111دورة .
 E=n.cإذن n=E/c=2300wh/1000tr=2,3wh/tr

 30ى
 30ى
 30ى

 التمرين الثالث 4 :نقط

بٌنمغغا كغغان جغغدك ٌأخ غ قذ قٌلولتغغه تحغغت ةغغل شغغجر اة التفغغا ا الوارفغغة  .....إذ
سقطت تفاحة قرٌبا من رأسه ،فأخذ ٌقول متعجبا :لم ال تبقى التفاحة عالقة
بعغغغد أن تحغغغررت مغغغن الغصغغغن انطالقغغغا مغغغن تعلماتغغغك فغغغً محغغغور الحركغغغة
والسكون:
 -1بٌن لجدك لم ال ٌمكن أن تبقى التفاحة فً حالة توازن بعد أن تحغررت
من الغصن التفاحة فً حالة توازن تحت تغأثٌر قغوتٌن وعنغدما تتحغرر مغن
الغصغغن تنعغغدم إحغغدى القغغوتٌن)قغغوة التمغغاس( ،فتسغغقط تحغغت تغغأثٌر القغغوة
الباقٌة)وزنها(.
 -2فسر لجدك سبب سقوط التفاحة باستثمار معلوماتك حول مفعول قوة:
أصغغبحت التفاحغغة خاضغغعة لوزنهغغا فقغغط ،هغغذه القغغوة لهغغا مفعغغول تحرٌكغغً:
سقوط التفاحة )حركة التفاحة نحو األسفل(.

وباهلل التوفيق

 30ى

 30ى

