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 (نقط 8: )األول  التمرين

  :على ورقة التحرير وامأل الفراغات بما يناسب من بين االقتراحات التالية  ةانقل الجمل التالي – 1

            النيوتن  –ماس تال – تتناقص – عن بعد  –ثابتة         

القوة في النظام  شدة وحدة. ........ ...............   تأثيرات وإلى.... ...................تأثيراتإلى  الميكانيكية التأثيرات تصنف – أ

 (ن 1,5)           .................العالمي للوحدات هي 

 (ن 5,5)              .خالل الحركة فإن الحركة منتظمة...................إذا كانت السرعة  – ب

            (ن 5,5)            .ةباطئتكة تكون مخالل الحركة فإن الحر...................إذا كانت السرعة  – ج

1vتسير مركبة بسرعة ثابتة  – 2 72km.h على طريق مستقيمي . 

 :  اختر الجواب الصحيح من بين األجوبة المقترحة التالية

 : هي  مركبةسرعة ال – 2.1

17,2 -أ                m.s                  120 -ب m.s                 1200-ج m.s     (1 ن) 

tخالل  مركبةال هاقطعالمسافة التي ت – 2.2 30s   هي: 

60 -أ                m                       600 -ب m                     6-ج km            (1 ن) 

4,9إلى القيمة  عند التوازن بدينامومتر فيشير هذا األخير   mكتلته  (S)نعلق جسما صلبا  – 3 N . 

Pمميزات الوزن  في هذه الحالة حدد – 3.1


 (ن 2)       .(S)للجسم   

 (ن 5,75)                . (S)للجسم  mاستنتج الكتلة  – 3.2

 (ن 5,75)        .على سطح القمر (S) شدة وزن الجسمأوجد  – 3.3

1شدة الثقالة على سطح األرض هي  - :نعطي  
Tg 9,8N.kg   

1شدة الثقالة على سطح القمر هي  -            
Lg 1,6N.kg   

 (نقط 8: ) التمرين الثاني 

    :  أجب بصحيح أو خطأ  –1

      (ن 5,5)       .(kWh) ساعة - يلوواطالمستهلكة بالكالكهربائي الطاقة  العداديقيس  – أ

 بالعالقة  Eالطاقة الكهربائية عن  ريعب –ب 
t

E
P

.          (5,5 ن)      

 (ن 5,5)       .تتحول الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف مدفأة إلى طاقة حرارية – ج

31kW – د  3,6.10 J        (5,5 ن) 

Iمقاومة موصل أومي يمر فيه تيار كهربائي شدته  – ـه 0,5A  تحت توترU 12V  هي :R 6       (5,5 ن)  

1500W) التاليتين شارتيناإل أةمدف تحمل  – 2 220V) .          

  (ن 2)        .االسمياحسب شدة التيار الكهربائي المار في المدفأة عند تشغيلها تحت توترها  – أ

 (ن 2)      .يوم واحدخالل  أثناء اشتغالها العاديالمستهلكة من طرف المدفأة  E الطاقة الكهربائية (kWh)ـالوحدة احسب ب – ب

 (ن 1,5)       . 3Aمتصل بصهيرة مسجل عليها  الكهربائي لتيارلند ربط المدفأة بمأخذ صف ماذا يحدث ع – ج

 (نقط 4: )التمرين الثالث 

1vمتوسطة ال سرعتها سيارة على متن دقيقة 05حمد من منزله على الساعة السادسة صباحا و خرج أ   40km.h  متوجها نحو

dعن منزله بالمسافة  المحطةهذه تبعد . على الساعة السابعة صباحا قطارال هاينطلق مني التمحطة ال 8km . 

 (ن  2 )      .علل جوابك؟  على متنهحمد القطار ليسافر هل يلحق أ – 1

 (ن  2)  .القطارالمحطة دقيقتين قبل إقالع إلى حمد ألكي يصل  للسيارة رعة المتوسطةالس  1km.hلوحدة باأوجد   – 2
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