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أنقل إلى ورقة التحرٌر  ،ثم أتمم الجمل التالٌة بما ٌناسب من الكلمات و الرموز التالٌة :
 – Kg – mالقدرة الكهربائٌة – ثابت – L2 – L1 – P=mxg –P
نسبٌان – المرجعً  -األرض .
 كتلة جسم مقدار ٌ ، ..................رمز له ب  .................و ٌعبر عنه بالوحدة ............تجمعه بشدة وزن الجسم ..........العالقة التالٌة ......................
 تمكن ................................من التعرف على مستوى أداء الجهاز الكهربائً  ،نعتبر مصباحٌن )L1(220 V,75Wو ) L2(220 V,60Wنغذي المصباحٌن بتوترٌهما اإلسمٌٌن فنالحظ أن المصباح ٌ ...........ضًء أكتر من المصباح ...........
 الحركة و السكون مفهومان ٌ .........................تعلقان بالجسم ........................... -وزن جسم قوة مطبقة من طرف  .............................على الجسم .
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ٌتوفر منزل مزود بتوتر فعال قٌمته  220Vعلى األجهزة التالٌة :
* آلة غسٌل ) ) 220V - 1.2KW
* مسخن كهربائً ( * ) 220V - 1.8KWمكواة )) 220V - 600W
 -1-1 -1أحسب شدة التٌار ا لمار فً المسخن الكهربائً .
 -1-2استنتج مقاومة المسخن الكهربائً .
 -2هل ٌمكن تشغٌل هذه األجهزة الكهربائٌة فً آن واحد فً التركٌب  ،علما أن الفاصل ٌحمل اإلشارة  20A؟ علل جوابك .
 -3أحسب بالوحدة واط  -ساعة ثم بالجول الطاقة الكهربائٌة  Eالمستهلكة من طرف جمٌع األجهزة عند اشتغالها لمدة . 45 min
 -4استنتج عدد دورات قرص العداد خالل اشتغال األجهزة السابقة مدة نصف ساعة  ،علما أن ثابتة العداد هً . C=2.5Wh/tr :
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تظهر الوثٌقة أسفله بالسلم الحقٌقً تسجٌل حركة نقطة  Aمن جسم فً إزاحة أثناء حركته فوق مستوى أفقً  .المدة الزمنٌة الفاصلة بٌن
تسجٌل موضعٌن متتالٌٌن هً τ = 0.1 s :
منحى الحركة
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 -1ما طبٌعة مسار النقطة  A؟ علل جوابك .
 -2أحسب بالوحدة  m/sالسرعة المتوسطة للنقطة  Aبٌن الموضعٌن  A1و  A2ثم بٌن  A3و . A5
 -3استنتج  ،معلال جوابك  ،طبٌعة حركة الجسم .
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ٌمثل الشكل جانبه جسما صلبا ) ) Sمعلقا بخٌط ٌ .وجد الجسم فً حالة توازن .
 -1أجرد القوى المطبقة على الجسم ) ) Sو صنفها إلى قوى تماس و قوى عن بعد
 -2أحسب شدة وزن الجسم ) ، )Sإذا علمت أن كتلته هً ، m=2.5Kg
و شدة مجال الثقالة على سطح األرض هً g=10N/Kg
 -3استنتج ممٌزات القوة المطبقة من طرف الخٌط على الجسم ). ) S
 -4انقل الشكل على ورقة التحرٌر و مثل علٌه القوى السابقة باستعمال سلم مناسب .
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