
 من التعلیم الثانوي اإلعدادي الثانیةالدورة 

  1h: مدة اإلنجاز 

  :  1المعامل  

 1/1: الموضوع 

 عندما یكون التوتر المطبق بین مربطیھ  أصغر من توتره االسمي 
 ..……………… بالعالقة التالیة

 على التسخین...........ال تطبق على األجھزة التي 

  جھاز القیاس  الوحدة العالمیة

  

  

2450 Wh=…………….J  /  20MW=………….W  /   5K 
 )ن 1(القدرة الكھربائیة  القدرة 

  

 
 )ن 1,5(؟  اشتغالھ بصفة عادیة

 )ن 1(؟  ٍاحسب القدرة الكھربائیة  االجمالیة المستھلكة من طرف ھذه األجھزة الكھربائیة
 )ن 1,5(؟  خالل ھذه المدة الزمنیة

 )ن 1,5(؟ احسب عدد دورات قرص العداد الكھربائي المنجزة خالل ھذه المدة الزمنیة 
 )ن 1()باحتساب الرسوم(

  � 1800و 500

20 
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 )ن 1,5(

عندما یكون التوتر المطبق بین مربطیھ  أصغر من توتره االسمي ..…………تكون إضاءة المصباح  
بالعالقة التالیةالمستھلكة من طرف جھاز التسخین الطاقة الكھربائیة 

Pفي التیار الكھربائي المتناوب ، العالقة   = U × I  ال تطبق على األجھزة التي
 )ن 3 (؟ أتمم الجدول التالي بما یناسب

الوحدة العالمیة  الرمز

      التوتر الكھربائي

      الطاقة الكھربائیة 
   

 )ن 1,5(؟ ٍ حول مایلي الى الوحدة المطلوبة 
2450 Wh=…………….J  /  20MW=………….W  /   5K

القدرة   -لكھربائیة  المقاومة ا:   اعط مقابل المصطلحات التالیة باللغة الفرنسیة

 ) نقط
  :  مطعم على االجھزة الكھربائیة التالیة
(220 V  - 1200 W  

(220 V  -400 W 
(220 V  -1800 W 

 )ن 1(؟  كھربائيالفرن الإلشارتین المسجلتین على 
اشتغالھ بصفة عادیةعند كھربائي الفرن احسب شدة التیارالكھربائي المار في ال

 )ن 1,5(؟  كھربائيالفرن احسب المقاومة الكھربائیة لھذا ال
= � في نفس الوقت لمدة  األجھزة 2ℎ .15 ���  

احسب القدرة الكھربائیة  االجمالیة المستھلكة من طرف ھذه األجھزة الكھربائیة
خالل ھذه المدة الزمنیة ھذه األجھزة الكھربائیةأحسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف 

احسب عدد دورات قرص العداد الكھربائي المنجزة خالل ھذه المدة الزمنیة 
(احسب تكلفة ھذا االستھالك علما أن ثمن الكیلو واط ساعة ھو درھم واحد 

�ثابتة العداد المستعمل ھي    =  1.7 �ℎ/�� 

  ) نقط
� یحتوي مسجد على مسخن مائي قدرتھ الكھربائیة قابلة للضبط بین القیمتین 

  :ي من الماء ھ� 20المدة الزمنیة الالزمة لتسخین 
  � 500عند ضبط الجھاز على القیمة 

  � 1800عند ضبط الجھاز على القیمة 
� 20تسخینھذا الجھاز أثناء  أحسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف

  )ن 3(؟  
  )ن 1(الكھربائیة ؟ للطاقةستعمالین أكتر إقتصادا 
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  ) قطن 7 (: األولالتمرین
(؟مأل الفراغ بما یناسب إ )1

   تكون إضاءة المصباح
  الطاقة الكھربائیة نعبر عن
   في التیار الكھربائي المتناوب ، العالقة

أتمم الجدول التالي بما یناسب )2
  

  

التوتر الكھربائي

الطاقة الكھربائیة 
 

  

حول مایلي الى الوحدة المطلوبة  )3
2450 Wh=…………….J  /  20MW=………….W  /   5KΩ=………….Ω

اعط مقابل المصطلحات التالیة باللغة الفرنسیة )4

نقط 9 (:   نيالثاالتمرین 
  مطعم على االجھزة الكھربائیة التالیةیحتوي

   0فرن كھربائي W)
   00جھاز التلفاز W)
   00مشواة كھربائیة W)

إلشارتین المسجلتین على الفیزیائي ل مدلول  ما )1
احسب شدة التیارالكھربائي المار في ال )2
احسب المقاومة الكھربائیة لھذا ال )3
األجھزةنقوم بتشغیل ھذه  )4
a( احسب القدرة الكھربائیة  االجمالیة المستھلكة من طرف ھذه األجھزة الكھربائیة
b(  أحسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف
c(  احسب عدد دورات قرص العداد الكھربائي المنجزة خالل ھذه المدة الزمنیة
d(  احسب تكلفة ھذا االستھالك علما أن ثمن الكیلو واط ساعة ھو درھم واحد
  ثابتة العداد المستعمل ھي   : المعطیات

نقط 4 ( : الثالثالتمرین 
یحتوي مسجد على مسخن مائي قدرتھ الكھربائیة قابلة للضبط بین القیمتین 

  المدة الزمنیة الالزمة لتسخین
 15 ��� عند ضبط الجھاز على القیمة
 4 ��� عند ضبط الجھاز على القیمة

أحسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف )1
 االستعمالینفي كلتا  من الماء

ستعمالین أكتر إقتصادا أي اال )2




