
 من التعلیم الثانوي اإلعدادي الثانیةالدورة 

  1h: مدة اإلنجاز 

  :  1المعامل  

 1/1: الموضوع 

 توتره االسمي  یساوي عندما یكون التوتر المطبق بین مربطیھ  

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

  جھاز القیاس  الوحدة العالمیة

  

  

465KWh=……………. 
 )ن 1(الكھربائیة   الطاقة 

  

 كھربائیة مكواة   مجفف الشعر

(220 V  - 1500 W (220 V  -1600 W) 

 )ن 1,5(؟  اشتغالھ بصفة عادیة

  )ن 1,5(؟ بالواط ساعة خالل ھذه المدة الزمنیة
�المنجزة خالل ھذه المدة علما أنثابتة العداد ھي  =  1.7 �ℎ/�� 

(220 V  -  
 )ن 1,5(؟ احسب القدرة الكھربائیة  االجمالیة المستھلكة من طرف ھذه األجھزة الكھربائیة

 )ن 1(علل جوابك ؟

 الفاتورةالكھرباء ، یمثل الجدول أسفلھ المعطیات المسجلة على 

  ثمن الكیلو واط ساعة  

  الشطراألول 

  الشطرالثاني

 

من التعلیم الثانوي اإلعدادي الثالثةالسنة 

 مادة الفیزیاء والكیمیاء

 3فرض محروس رقم 

Prof : said ait hacha 

  
 )ن 1,5(

عندما یكون التوتر المطبق بین مربطیھ  ..…………
 ..……………………… التالیةنعبر عن قانون أوم بالعالقة 

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

الوحدة العالمیة  الرمز

      المقاومة الكھربائیة  

      الكھربائیة 
   

 )ن 1,5(؟ ٍ حول مایلي الى الوحدة المطلوبة 
Wh=…………….Wh  /5 KW=………….W  / 45 mA

الطاقة   -لكھربائي  االتوتر:   اعط مقابل المصطلحات التالیة باللغة الفرنسیة

 ) نقط
 : على االجھزة الكھربائیة التالیة

مجفف الشعر  ألة الغسیل  جھاز التلفاز

(220 V  -400 W (220 V  -1800 W) 00 W)

 )ن 1(؟ مجفف الشعر إلشارتین المسجلتین على 
اشتغالھ بصفة عادیة عندمجفف الشعراحسب شدة التیارالكھربائي المار في 

 )ن 1,5(؟ مجفف الشعر احسب المقاومة الكھربائیة ل
= � لمدة مجفف الشعر  1ℎ .15 ���  

خالل ھذه المدة الزمنیةاحسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف ھذا الجھاز 
المنجزة خالل ھذه المدة علما أنثابتة العداد ھي احسب عدد دورات قرص العداد الكھربائي 

(5KW-فاصل الكھربائي للتركیب الكھربائي  المنزلي االشارتین  
احسب القدرة الكھربائیة  االجمالیة المستھلكة من طرف ھذه األجھزة الكھربائیة

علل جوابك ؟. في نفس الوقت  جھزة الكھربائیةھل یمكن تشغیل ھذه األ

  ) نقط

الكھرباء ، یمثل الجدول أسفلھ المعطیات المسجلة على  فاتورةب مارس

  البیان الجدید  البیان القدیم
الشطراألول   

الشطرالثاني  31/3/2018  1/3/201

 : داؤه في استھالك الكھرباء علما انأما ھو المبلغ المالي الشھري الواجب 
     �ℎ  42ھو مارسجمیع الرسوم الضریبیة عن شھر 

  ��ℎ 150تبدأ تسعیرة الشطر الثاني عند تجاوز اإلستھالك 

 
 جھة بني مالل خنیفرة

  المدیریة اإلقلیمیة أزیالل
 الثانویة اإلعدادیة جابر بن حیان

2017/2018 

  ) قطن 7 (: األولالتمرین
(؟مأل الفراغ بما یناسب إ )1
   تكون إضاءة المصباح…………..
  نعبر عن قانون أوم بالعالقة
   في التیار الكھربائي المتناوب ، العالقة
أتمم الجدول التالي بما یناسب )2

  

  

المقاومة الكھربائیة  

الكھربائیة  القدرة
 

  

حول مایلي الى الوحدة المطلوبة  )3
45 mA=………….A

اعط مقابل المصطلحات التالیة باللغة الفرنسیة )4

نقط 9 (:   نيالثاالتمرین 
  على االجھزة الكھربائیة التالیة منزل یحتوي

 

  مصابیح8

(220 V  -100 W) 0 W)
  

إلشارتین المسجلتین على الفیزیائي ل مدلول  ما )1
احسب شدة التیارالكھربائي المار في  )2
احسب المقاومة الكھربائیة ل )3
مجفف الشعر نقوم بتشغیل  )4
a(  احسب الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف ھذا الجھاز
b(  احسب عدد دورات قرص العداد الكھربائي
فاصل الكھربائي للتركیب الكھربائي  المنزلي االشارتین  الیحمل  )5

a( احسب القدرة الكھربائیة  االجمالیة المستھلكة من طرف ھذه األجھزة الكھربائیة
b( ھل یمكن تشغیل ھذه األ

نقط 4 ( : الثالثالتمرین 
مارسخالل شھر  سعیدتوصل 

 

البیان القدیم  

  مؤشر العداد

2018/  التاریخ

ما ھو المبلغ المالي الشھري الواجب  )1
  جمیع الرسوم الضریبیة عن شھر
  تبدأ تسعیرة الشطر الثاني عند تجاوز اإلستھالك




