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  الرابعة متوسط 
 

 ساعة  1: لمدةا                                      العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا     مادة:في  الفرض الثاني
  نقطة ) 12: ( الجزء األول

  ن ) 06(:  التمرين األول

  .على طاولة ذات سطح أفقي أملس (S1) نضع جسما
  .(S1) مثل األفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسم -1
   أرسم مخطط األجسام المتأثرة للجملة السابقة -2
  بواسطة N 20ثقله الذي  (S2) بالجسم (S1) نربط الجسم -3
  )1خيط عديم اإلمتطاط يمر على محز بكرة كما في الشكل ( 
  .و نحرر الجملة الميكانيكية 

  ؟ (S1) ا ھي القوة التي يؤثر بھا الخيط على الجسمم -أ)   
  (t1) في اللحظة (A) إلى الموضع (S1) عند وصول الجسم

  .نقوم بحرق الخيط 
  سرعةاعتمادا على مخطط ال (S1) صف حركة الجسم -ب)  
  ).2( المقابل الشكل 

  ) لحظة انقطاع الخيط.S1الجسم ( طبيعة سرعةاستنتج  -ج)  
  
 
 
  

  ن)  06: (التمرين الثاني
دينامو دراجة متصل بجھاز راسم اھتزاز يدويا  ندير

على شاشته منحنى لتغيرات التوتر فنشاھد مھبطي 
  .)1(الوثيقة الزمن  الكھربائي بداللة

    الكھربائي ؟ علل .ما نوع ھذا التوتر  -1
  ؟ Bما ھي قيمة التوتر عند النقطة  -2
  ؟ Aأحسب قيمة التوتر عند النقطة  -3
  ؟ أحسبه . [CD]ماذا يمثل المجال  -4
  .Fأحسب التواتر  -5
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  نقاط ) 08: (الجزء الثاني
  : الوضعية اإلدماجية

ونظرا لالضطرابات التي تعرفھا شبكة التوزيع من جراء يمثل المخطط الكھربائي التالي الشبكة الكھربائية لمنزل أيمن 
ارتفاع وانخفاض التوتر الكھربائي بصفة مفاجئة ، قرر أيمن تدعيم شبكة منزله بكل وسائل الحماية الالزمة لتفادي أخطار 

  التيار و حماية األجھزة الكھرومنزلية الموجودة بمنزله .

 

  .)رسمھا ( استعمل الترقيم فقط  إعادةل فراغات البطاقات دون أكم -1

  .كل أجھزة الحماية الالزمةأعد رسم المخطط و ساعد أيمن على توصيل  -2

  .الوقت ينقطع التيار في كل المنزلالحظ أيمن أنه عند تشغيل كل األجھزة في نفس  -3

 ھو السبب ؟ اقترح حال مناسبا لھذا المشكل . في رأيك ما -
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