االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي
جهة الرباط سال زمور زعٌر
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
التنقٌط
الـمـوضــــوع
التمرٌن األول (  10نقط )  :المٌكانٌك
الجزء األول :
 )1أذُّ اٌفشاغاخ تّا ٕ٠اعة ِٓ اٌىٍّاخ اٌراٌ١ح :
.2.2ن دشوح  -اٌخط ِ -رغاسػح  -ذٕالظد  -اٌّٛاضغ  -سد فؼً  -ذذش٠ىٔ - ٟغث١اْ  -ػٓ تؼذ  -اٌرّاط  -اٌّشجؼ - ٟعىٟٔٛ
 اٌذشوح ٚاٌغىِ ْٛفِٛٙاْ ٠ ...........رؼٍماْ تاٌجغُ .................
ِ غاس ٔمطح ِٓ جغُ ِرذشن ٘ .......... ٛاٌّرظً اٌزّ٠ ٞش ِٓ ِجّٛع  ............اٌّرراٌ١ح اٌر ٟذذرٍٙا ٘زٖ
إٌمطح .
 ذظٕف اٌرأث١شاخ اٌّ١ىأ١ى١ح إٌ ٝذأث١شاخ ٚ ..............ذأث١شاخ ..............
ٌٍ رأث١شاخ اٌّ١ىأ١ى١ح ِفؼٛالْ ِ :فؼٛي ِٚ ...............فؼٛي ................
 ذرؼٍك ِغافح ذٛلف ع١اسج ػٕذ اٌىثخ تذسجح  .............اٌغائك .
 )2أجة تظذ١خ أ ٚخطأ ٚرٌه تٛضغ اٌؼالِح ) (Xف ٟاٌخأح إٌّاعثح :
1ن
طذ١خ خطأ
ذى ْٛدشوح جغُ طٍة ِٕرظّح إرا وأد عشػرٗ ثاترح .
أ
ورٍح جغُ ِمذاس غ١ش ثاتد  ٚشذج ٚصٔٗ ِمذاس ثاتد .
ب
ذماط شذج ٚصْ اٌجغُ تاٌّ١ضاْ .
ج
شذج اٌثماٌح ِمذاس ف١ض٠ائ٠ ٟرؼٍك تاٌّىاْ .
د
12.2ن

522ن
522ن
522ن
522ن
1ن
1ن

1ن
522ن

 )3أذُّ اٌجذٚي اٌراٌ: ٟ
اٌّمذاس
اٌشِض
اٌرؼث١ش
اٌٛدذج ف ٟإٌظاَ اٌؼاٌّٟ

اٌغشػح اٌّرٛعطح
Vm
………………
………………

شذج ٚصْ جغُ
P
………………
………………

شذج اٌثماٌح
g
………………

الجزء الثاني :
ٔؼرثش جغّا طٍثا ) (Sورٍرٗ  m = 400gف ٟذٛاصْ فٛق ِغرٜٛ
ِائً ( أظش اٌشىً جأثٗ ) .
ٔؼطg = 10 N.kg-1 : ٟ
 )1اجشد اٌم ٜٛاٌّطثمح ػٍ ٝاٌجغُ ). (S
 )2طٕف ٘زٖ اٌم ٜٛاٌ : ٝل ٜٛاٌرّاط ٚل ٜٛػٓ تؼذ .
 )3ادغة شذج ٚصْ اٌجغُ ). (S
 )4أػط ششط ذٛاصْ جغُ طٍة خاضغ ٌمٛذ. ٓ١
 )5ترطث١ك شـشط ذـٛاصْ جغُ طٍـة خـاضغ ٌمٛذ ، ٓ١دذد ِّ١ضاخ اٌمٛج اٌّطثمح ِٓ طشف اٌغطخ اٌّائً ػٍٝ
اٌجغُ ). (S
ِ )6ثً تٍِ ٓ١ٔٛخرٍف ٓ١ػٍ ٝاٌشىً أػالٖ ٚ ،تاٌغٍُ ّ٠ 1 cmثً ِ ، 2Nرجٙر ٟاٌمٛذ ٓ١اٌّطثمر ٓ١ػٍ. (S) ٝ
ٔ )7شعـً اٌجغُ )ِ (Sـٓ اٌّٛضـغ  ، Aفـ١ـّـش ِـٓ اٌّٛضغ  Bتؼذ لطؼٗ اٌّغافح  AB = 100cmخالي اٌّذج
اٌضِٕ١ح . Δt = 100 ms
 -1.7ادغة تاٌٛدذج  m.s-1لّ١ح  Vmاٌغشػح اٌّرٛعطح ٌٍجغُ ) (Sت. B ٚ A ٓ١
 -2.7دذد طث١ؼح دشوح اٌجغُ ) (Sػٍّا أْ عشػرٗ ذرٕالض ِٓ ٔ Aذ. B ٛ
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التمرٌن الثانً (  6نقط )  :الكهرباء
 )1أذُّ اٌفشاغاخ تّا ٕ٠اعة ِٓ ت ٓ١اٌىٍّاخ اٌراٌ١ح :
.2.2ن
شدة – االسمية – بمقاومته – التوتر – األوم – اطرادا – القدرة – الجول – العداد – توتره االسمي – الطاقة
 الموصل األومي ثنائي قطب يتميز  ،..................وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي ...................
 يتناسب  ..........الكهربائي بين مربطي الموصل األومي  .........مع  .......التيار الكهربائي المار فيه .
 القدرة  ..........لجهاز كهربائي هي القدرة التي يستهلكها عند تشغيله تحت ......................
 .............. الكهربائي جهاز يمكن من قياس  ...........الكهربائية المستهلكة في تركيب كهربائي منزلي .
٠ )2ـرـٛفـش أدـّـذ ػـٍـِ ٝـظـثـاح ٠ـذـّـً اإلشاسذِٚ ، (220V – 100W) ٓ١ـىـٛاج ذذًّ طف١ذرٙا اٌٛطف١ح
)ِٚ ، (220V – 1,2kWغخٓ ِائِ ٟغجً ػٍ. (220V – 1,2kW) ٗ١
معطيات :
 قيمة التوتر الفعال بالتركيب الكهربائي المنزلي . Ue = 220V :
 الفاصل مضبوط على القيمة القصوى للشدة الفعالة للتيار الكهربائي . Ie = 15A :
 اٌؼذاد اٌىٙشتائِ ٟغجً ػٍC = 2Wh/tr : ٗ١
 -1.2شغل أحمد بكيفية عادية  ،ولمدة ساعة واحدة ) (t=1hالمصباح والمكواة في آن واحد .
122ن
أ .احسب بالوحدة واط – ساعة ) ، (Whثم بالوحدة جول ) (Jالطاقة الكهربائية  Eالمستهلكة من طرف المصباح
والمكواة .
1ن
ب .استنتج قيمة  nعدد دورات قرص العداد الكهربائي .
 -.2.باإلضافة الى المصباح والمكواة  ،شغل أحمد المسخن المائي .
12.2ن
تحقق أن بإمكان أحمد تشغيل األجهزة الثالثة دون أن ينقطع التيار الكهربائي في المنزل .
التمرٌن الثالث (  4نقط )  :وضعٌة مشكلة
-1
فٚ ٟعط ِذٕ٠ح  ،واْ عائك ٠مٛد ع١اسذٗ تاٌغشػح  V1 = 30 km.hسغُ أٔٗ ِرؼة ٚ ،فجأج ظٙش ٌٗ شخض ٠مطغ
ِّش اٌشاجٍ ٓ١اٌزٛ٠ ٞجذ ػٍ ٝاٌّغافح  ِٓ D = 30mاٌغ١اسج  ،فىاْ ٌضاِا ػٍ ٝاٌغائك اٌرٛلف .
معطيات :
 مدة رد الفعل للسائق هي  ΔtR = 1s :إذا كان غير متعب و  ΔtR = 2sإذا كان متعبا .
 قيم  dFمسافة الكبح بداللة السرعة : V

.ن
1ن

522ن
522ن

120
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40
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20

)V (km.h-1
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24

10

8

4

)dF (m

 )1أوجد قيمة  dAمسافة التوقف  .هل تم تجنب الحادثة ؟ علل جوابك .
 ).لو أن السائق كان يسير بالسرعة  ٛ٘ٚ V2 = 2.V1غ١ش ِرؼة ِ ،ارا واْ ع١ذذز ؟ ػًٍ جٛاته .
٠ )3ؼط ٟاٌجذٚي أعفٍٗ ِؼٍِٛاخ ػٓ ِغافح اٌرٛلف ٌغ١اسج ٌٚمطاس .
مسافة التوقف
القطار
السيارة
السرعة
432 m
41 m
60 km.h-1
864 m
110 m
120 km.h-1
 -1.3تإٌغثح ٌٕفظ اٌغشػح  ،لاسْ ِغافح اٌرٛلف ٌىً ِٓ اٌغ١اسج ٚاٌمطاس .
 -2.3تّارا ذٕظخ األشخاص اٌز٠ ٓ٠ذا ٌْٛٚػثٛس اٌغىح اٌذذ٠ذ٠ح غ١ش اٌّذشٚعح ٚاٌمطاس لادَ ؟ .
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