االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
جهة واد الذهب الكويرة

التنقيط

دورة  :يونيو 1025
المادة  :الفيزياء و الكيمياء

المعامل 2 :
مدة اإلنجاز  :ساعة واحدة
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ملحوظة  :تم تحرير النسخة األصلية لهذا االمتحان  ،بحيث ُتكتب األجوبة مباشرة على نفس ورقة الموضوع
الـمـوضــــوع
اىخَسيِ األٗه ( ّ 8قط ) :
 .Iأذون الفراغاخ توا يناسة هي الكلواخ :

4ن
 ميَا ابخعدّا عِ ظطخ األزض ميَا  ...............شدة اى٘شُ  ،بيَْا اىنخيت ال ٗ ، ...........يسحبط مو ٍِ اى٘شُ ٗاىنخيت
باىعالقت..........................
 اىذسمت ٗاىعنُ٘ ٍفٍٖ٘اُ  ...............إذ ال يعخبس اىجعٌ في داىت دسمت أٗ ظنُ٘ إال باىْعبت ........................
 اىذسمت ّ٘عاُ .......................... ٗ ...................... :
 مو حأثيس ٍيناّيني ٍقسُٗ بـ ..........................
 .IIصل تسين كل هقدار فيسيائي ترهسه ًتٌحدذو العالويح :
 2.5ن
m/s 
R 
 اىقدزة اىنٖسبائيت
⃗ 
Ω 
 اىعسعت اىَخ٘ظطت
J 
E 
 اىَقاٍٗت اىنٖسبائيت
N 
P 
 اىطاقت اىنٖسبائيت
W 
V 
 اىق٘ة
 .IIIأجة تصحيح أً خطأ :
..........................
 حنُ٘ إضاءة ٍصباح ق٘يت في داىت اظخٖالمٔ قدزة أمبس ٍِ قدزحٔ االظَيت
 5.5ن
...........................
 حعبيس اىطاقت اىنٖسبائيت ٕ٘ P = U×I
...........................
 يقيط اىديْاٍٍ٘خس شدة اىخياز اىنٖسبائي
اىخَسيِ اىثاّي ( ّ 8قط ) :

اىجصء األٗه :

5ن
5ن
2ن
5ن

يعخعد اىعباح ىيقفص إى ٚاىَعبخ ٕٗ٘ في داىت ح٘اشُ  ،بذيث اىْقطت G
ٍسمص ثقو اىعباح ٗ ّ Sقطت حَاض اىعباح ٍع اىعطخ .
ّعطي  :مخيت اىعباح ٕي ٗ m = 80 kgشدة اىثقاىت g = 10 N/kg
 )1اجسد اىق٘ ٙاىَطبقت عي ٚاىعباح .
 )2ادعب شدة ٗشُ اىعباح .
 )3ددد ٍَيصاث اىق٘ة اىَطبقت ٍِ طسف اىعطخ .
ٍ )4ثو ٕرٓ اىق٘ة عي ٚاىشنو باعخَاد اىعيٌ :

اىجصء اىثاّي :
5ن
5ن
5ن

3ن
5ن

يخ٘فس حسميب ٍْصىي عي ٚاألجٖصة اىخاىيت ٍ :ن٘اة مٖسبائيت حذَو االشازحيِ )ٗ (220V ; 660Wفسُ مٖسبائي يذَو
االشازحيِ ). (220V ; 1500W
 )1احسة قيوح  Iشدج الريار الكيرتائي الوار في الوكٌاج أثناء اشرغاليا تشكل عادي .
 )2احسة الطاقح الكيرتائيح الوسريلكح هي طرف الجيازيي إذا اشرغال لودج ساعح ًاحدج في اليٌم تـ . Wh
 )3احسة الكلفح الشيريح ( 33يٌها) إذا علود أى ثوي  1 KWhىٌ  1,20 DHهع احرساب الرسٌم .

اىخَسيِ اىثاىث ( ّ 4قط ) :
في يـً٘ صذ٘  ،مـْـج ٍخ٘جٖا بسفـقـت ٗاىـدك ٗأخـيـل إىـٍ ٚديْت بـ٘جـدٗز عيٍ ٚخِ ظيازة أجسة (طامعي) حخذسك بعسعت
 . 90 km/hىَخ اىعائق جَال في ٗظط اىطسيق عيٍ ٚعافت  100 mحقسيبا ٗ ،بعد ٍسٗز ثاّيت ) (1sعيٍ ٚشإدحٖا قاً
اىعائق باىفسٍيت .
 )1ىل صدم السائق الجول ؟ علل جٌاتك هسرعينا تالوعلٌهح الراليح  :هسافح الكثح في طريق جاف الوٌافقح لـ 90km/h
ىي . 56 m
 )2اذكر لسائق سيارج األجرج تعض الرداتير لرفادي حٌادز السير .
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