االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي
جهة الدار البٌضاء الكبرى

التنقٌط

دورة ٌ :ونٌو 1025
المادة  :الفٌزٌاء و الكٌمٌاء

المعامل 2 :
مدة اإلنجاز  :ساعة واحدة
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ملحوظة  :تم تحرٌر النسخة األصلٌة لهذا االمتحان  ،بحٌث ُتكتب األجوبة مباشرة على نفس ورقة الموضوع
الـمـوضــــوع

التمرٌن األول (  8نقط ) :
 - Iامأل اٌفراغاث بما ٌىاسب مما ًٌٍ  :تحرٌىً  -سىىوً  -تماش مىزػت  -تماش ممىضؼت  -اٌدٌىامىمتر  -اٌمٍسان -
5.0ن جسم مرجؼً  -جسم متحرن  -اٌمسافت اٌممطىػت  -اٌمسافت اٌمتبمٍت  -اٌمدة اٌسمىٍت اٌمستغرلت  -اٌمدة اٌسمىٍت اٌمصٍرة -
×05
= - R = ; Rأصغر  -أوبر  - E=1kWh ; E=0,1kWh -أطىي  -ألصر .

5.0ن
×6

 )1تأثٍر اٌرٌاح ػٍى شراع سفٍىت ٌه مفؼىي ٌ ................مىه تمثٍٍه بمىة ...........................
ٌ )2مٍاش شدة وزن جسم وستؼمً جهاز .............................
ٌ )3تؼٍك وصف حروت جسم أو سىىوه بجسم آخر ٌسمى ..........................
 )4تساوي اٌسرػت اٌمتىسطت ٌجسم متحرن خارج لسمت  ..................ػٍى .......................
 )5تحسب اٌمماومت اٌىهربائٍت باٌؼاللت .........................
 )6اٌمدرة اٌىهربائٍت اٌمستهٍىت مه طرف مصباح ) (220V – 100Wمشغً باٌتىتر  ........... 160Vمه .100W
 )7اٌطالت اٌىهربائٍت اٌمستهٍىت مه طرف مصباح ) (220V – 100Wتم تشغٍٍه بصفت ػادٌت ٌمدة ساػت هً .........
 )8تىىن مسافت اٌفرمٍت فً اٌطرٌك اٌمبًٍ  ...............مه مسافت اٌفرمٍت فً اٌطرٌك اٌجاف .
 – IIصً بسهم وً ممدار فٍسٌائً بىحدة لٍاسه :
المقدار الفيسيائي

القدرة
الكهربائية

شدة وزن الجسم

الىحدة

W

m/s

الطاقة
الكهربائية

السرعة
المتىسطة

مقاومة المىصل
األومي

الكتلة

N

Wh

kg

Ω

التمرٌن الثانً (  8نقط ) :
الرافعة هي آلة يمكن استخدامها سواء لرفع أو إنزال حمولة أو نقلها أفقيا.
 )1أثىاء ومً حمىٌـت  Sوتٍتها  m = 500 kgبىاسطت رافؼت مـه اٌمىضغ
 G0اٌى اٌمىضغ ( G4اوظر اٌشىً  ،)1تم اٌتسجًٍ اٌمتتاًٌ ٌٍمىاضغ اٌتً
احتٍتها اٌحمىٌت  Sأثىاء حروتها باٌىسبت ٌمرجغ أرضً (اوظر اٌشىً . )2
اٌمدة اٌسمىٍت اٌفاصٍت بٍه مىضؼٍه متتاٌٍٍه هً . t = 2,5 s
وً  1cmػٍى اٌىرق ٌمثً  1mفً اٌىالغ .

0ن
2ن
0ن
0ن
0ن
0ن
0ن

 -1.1حدد وىع حروت اٌحمىٌت  Sوطبٍؼت مسارها باٌىسبت ٌمرجغ أرضً.
 -2.1احسب اٌسرػت اٌمتىسطت ٌ Vحروت اٌحمىٌت  Sبٍه اٌمىضؼٍه  G0و  G1ثم بٍه  G1و  G2بـاٌـىحـدة m/s
ثم بـ . km/h
 -3.1حدد طبٍؼت حروت اٌحمىٌت  ، Sمؼٍال جىابه .
 )2وؼتبر اٌحمىٌت  Sفً حاٌت تىازن فً اٌمىضغ  G0وما ٌبٍه اٌشىً . 1
 -0.2اجرد القوى المطبقة على اٌحمىٌت  Sفً اٌمىضغ . G0
 -2.2احسب شدة وزن اٌحمىٌت  . Sوؼطً شدة اٌثماٌت . g = 10 N/kg :
 -3.2حدد ممٍساث اٌمىة اٌمطبمت مه طرف سٍه اٌرافؼت ػٍى اٌحمىٌت . S
 -4.2مثً اٌمىة اٌمطبمت مه طرف سٍه اٌرافؼت ػٍى اٌحمىٌت  Sػٍى اٌشىً  1باستؼماي اٌسٍم ٌ 1cm :ىً . 2500N
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2ن

0ن
0ن

التمرٌن الثالث (  4نقط )  :وضعٌة مشكلة
يزداد اإلقبال على استعمال المدفأة الكهربائية في فصل الشتاء  ،وذلك لمواجهة موجة البرد القارس  .تساءلت سيدة
تقطن بمدينة إفران عن قيمة القدرة الكهربائية االسمية لمدفأتها الكهربائية وعالقتها بقيمة مقاومتها الكهربائية .
شغلت هذه السيدة في غرفة مدفأة كهربائية ) (220V - …… kWومصباحا كهربائيا ) (220V – 100Wفي آن واحد.
الفاصل الكهربائي مضبوط على الشدة  15 Aو العداد الكهربائي له ثابتة  . C = 2 Wh/trالجهازان الكهربائيان
يشتغالن بصفة عادية .
 )0أثناء اشتغال الجهازين معا لمدة زمنية  ، t = 30 minأنجز
قرص العداد  070دورة .
بين أن قيمة القدرة الكهربائية االسمية للمدفأة الكهربائية هي
إحدى القيم التالية :
 2,3 kW2,2 kW
2,1 kW
 )2حـدد  ،معلال جوابك  ،قيمة الـمـقـاومـة الكهربائية للـمـدفـأة
الكهربائية .
 )3بين  ،معلـال جوابك  ،لماذا لـم ينقطع التيار الكهربـائـي عند
اشتغال الجهازين معا .
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