
 

 

 ني في الفيزياء فرض الفصل الثا1نمودج  

وى :ا  مست 
ال

ال  وس لث  ة  مت   ة  اع المدة  : س                                                                                                                                         ط          ث 

 

 :األولىالوضعية 

 كر منها : ذنورموز صطلحات متعرضت خالل دراستك لميدان الطاقة الى عدة   -1

 PMD .We .W .Ec .Q  .Epp .Epe.،  ،التركيبة الوظيفية  األداء  أفعال ، الحالة  أفعال

 ؟ زموك هذه الراذا تعني ل م

 ا.ن مختلفين اذكرهمويل الطاقة الكهربائية بنمطيحتيقوم المصباح ب -2

ن عبر ع يدروجين نقوم مخبريا بعملية التحليل الكهربائي.للحصول على غازي االكسجين واله -3

 ل بمعادلة كيميائية مع موازنتها. هذا التحو 
 : الوضعية الثانية

 : -1الحظ السند-عدة دالالت  يهاكتب عل الكهرومنزلية   األجهزةمريم مجموعة من تملك عائلة 

 

 ماذا تعني لك الدالالت المكتوبة على الجهاز؟  -1

ا .احسب مقدار  اذا علمت ان الفرن الكهربائي يشتغل بمعدل ساعة يومي -2

 . الطاقة المحول

ت  في نفس الوق -1-جهزة الموضحة في السنديم لالم مراستخدام ا  ندع -3

ة الكهرباء والغاز  فاتور ل اذاعلمت انينقطع التيار الكهربائي عن المنز 

 . PMD=6KWتحمل الرمز

 فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.  - أ 

خالل عشر ساعات من  في اليوم ربائي مقدار الطاقة التي يحولها المكيف الكهاحسب  -ب

 بوحدة الجول ثم الكيلو واط ساعي. العمل 

 احسب تكلفة استعمال المكيف خالل يوم واحد. دج، 5كيلو واط ساعي هوال سعر   اذا كان -ت

                             

 
   بالتوفيق 



 

 

 ني في الفيزياء فرض الفصل الثا1  ينمودجالحل ال

وى :ا  مست 
ال

ال  وس لث  ة  مت   ة  اع المدة  : س                                                                                                                                         ط          ث 
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 PMD .We .W .Ec .Q  .Epp .Epe.،  ،التركيبة الوظيفية  األداء  أفعال ، الحالة  أفعال

 ؟ زموك هذه الراذا تعني ل م

 موز: المصطلحات والر معنى •
ة الوظيفية  مضارعة  تعبرعن وظيفة كل جملةفي السلسل  أفعالهي  :الةحال  أفعال ✓

 المرتبطة بتركيبة ما. 
ة في الجملة التي تليها في  مضارعة تعبر عن تاثير كل جمل أفعال هي :األداء  أفعال ✓

 السلسلة الوظيفية لتركيبة ما. 
 فة ما. وظي بإنجاز هي كل تركيبة تسمح  التركيبة الوظيفية: ✓

✓ PMD:  يعبر عن مقدار االستطاعة المتوسطة المتوفرة حيث اذا زادت قيمة

 المشغلة في نفس الوقت عنها فان التيار الكهربائي يقطع.   زةاألجهالستطاعة 

✓ Q: حراري  نمط تحويل الطاقة ال 

✓ Ec:قة الحركية وهو نمط تخزين الطا 

✓ We:  التحويل الميكانيكي للطاقة 

✓ Epe:الطاقة الكامنة المرونية  وهو نمط تخزين طاقة 

✓ Epp   الكامنة الثقالية وهو نمط تخزين الطاقة 

 ا.ن مختلفين اذكرهمويل الطاقة الكهربائية بنمطيحتيقوم المصباح ب -5
اشعاعي  ط نمط حراريوهو تحويل غير مفيد ونم :ط تحويل الطاقة في المصباح هومن ✓

 وهو تحويل مفيد. 

ن عبر ع يدروجين نقوم مخبريا بعملية التحليل الكهربائي.للحصول على غازي االكسجين واله -6

 ل بمعادلة كيميائية مع موازنتها. هذا التحو 
 : هربائي للماء هيحليل الكمعادلة الت ✓

2H2O                                          2 H2 + O2 

H=2                                         H=2*2 

O=1 *2                                              O=2 

 

 

 

2H2O                                          2 H2 + O2   

(l)                                                                            (g)              (g) 

 



 

 

 

 : الوضعية الثانية

 : -1الحظ السند-عدة دالالت  يهاكتب عل الكهرومنزلية   األجهزةمريم مجموعة من تملك عائلة 

 

 ماذا تعني لك الدالالت المكتوبة على الجهاز؟  -1

اعة الجهاز وهي سرعة وغزارة  تعني استط  W:داللة معنى ال  ✓

 تحويل الطاقة 

    V  .هو التوتر بين طرفي كل جهاز  

  

 . ا .احسب مقدار الطاقة المحول اذا علمت ان الفرن الكهربائي يشتغل بمعدل ساعة يومي-2

 : حساب مقدار الطاقة المحولة  ✓
P=2000W             t=1h 

E=p×t=2000×1=2000Wh                                           

ت ينقطع التيار الكهربائي  في نفس الوق - 1-جهزة الموضحة في السنديم لالم مراستخدام ا  ندع-3

 . PMD=6KWة الكهرباء والغاز تحمل الرمزفاتور ل اذاعلمت انعن المنز

 فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل. -أ 

المشغلة    األجهزةان مقدار االستطاعة كل  :منزل هوعن ال  هربائيكسبب انقطاع التيار ال  ✓

 اكبرمن الستطاعة المتوسطة المتوفرة. 

PT =0.5+2+3.5+3+0.5=9.5kw 

 

خالل عشر ساعات من  في اليوم ربائي مقدار الطاقة التي يحولها المكيف الكهاحسب  -ب

 بوحدة الجول ثم الكيلو واط ساعي. العمل 
 : واحدحساب مقدار الطاقة التي يحولها المكيف خالل يوم  ✓

P=3500w              t=10h 

E=p×t 

10h=10×3600=36000s 

E=3500×36000=126000000j 

 :حساب الطاقة المحولة بوحدة الكيلو واط ساعي 

P=3500w=3500/1000=3.5kw 

E=p×t=3.5×10=35Kwh 

احسب تكلفة استعمال المكيف خالل يوم  دج، 5كيلو واط ساعي هوال سعر   اذا كان - ج

 واحد. 



 

 

 الل يوم واحد: حساب تكلفة تشغيل المكيف خ ✓

35×5=5=175Da 

                             

 
   بالتوفيق 

 
 


