االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء
دورة  :يونيو 1025
المادة  :الفيزياء و الكيمياء
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ملحوظة  :تم تحرير النسخة األصلية لهذا االمتحان  ،بحيث ُتكتب األجوبة مباشرة على نفس ورقة الموضوع
التنقيط
الـمـوضــــوع
انتمرين األول (  12,25نقط ) :
انجزء األول (  6,50نقطة ) :
 )1اِأل اٌفشاغ تّا ٕ٠اسة ِٓ اٌىٍّاخ اٌراٌ١ح  :سى - ْٛسؤ٠ح  -دشوح ِ -ساس  -اٌّشجع٠ - ٟذشوٗ
5.1ن
٠ رُ ذذذ٠ذ  ...............أ ........... ٚجسُ تإٌسثح ٌٍجسُ ..........................
ّ٠ ىٓ ٌرأث١ش ِ١ىأ١ى ٟأْ ٠غ١ش  ...............جسُ أ٘ٚ ، .............. ٚزا ٠سِّ ٝفعٛال ذذش٠ى١ا .
ِ سافح اٌرٛلف ٘ ٟاٌّسافح اٌفاصٍح تٌ ٓ١ذظح  ...........اٌخطش ٌٚذظح ذٛلف اٌس١اسج .
5.1ن  )2أعظ ششٚط ذٛاصْ جسُ ذذد ذأث١ش لٛذ. ٓ١
 )3ضع عالِح  xأِاَ اإلثثاخ اٌصذ١خ :
5.1ن
g = P/m
t = 0,2 m/s
d R = dA - d F
g = m/P
V = d/t
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5.1ن

5ن
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5..1ن
5ن
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5ن

5ن
5.1ن
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5.1ن

٠ )4س١ش ساوة دساجح ٔاس٠ح تسشعح  V = 18 km/hف ٟاذجاٖ ِفرشق اٌطشق د١ث ذٛجذ ئشاسج ضٛئ١حٌ .ذظح ذٛاجذٖ
عٍِ ٝسافح  ِٓ d = 50mاإلشاسج اٌضٛئ١ح  ،ذغ١ش ٌٙٔٛا ئٌ ٝاألدّشٚ .لثً اٌضغظ عٍ ٝاٌّىاتخ ،داِد ِذج سد اٌفعً
 . tr = 1sتعذ٘ا وأد ِسافح اٌفشٍِح . dF = 40m
 -1.4اروش اٌعٛاًِ اٌّإثشج عٍ ٝاٌسالِح اٌطشل١ح .
 ً٘ -2.4س١رٛلف اٌشاوة لثً ئشاسج اٌضٛء أَ أٔٗ سٛف ٠رجاٚص٘ا ؟ عًٍ جٛاته .
انجزء انثاني (  5,75نقطة ) :
ٌرذذ٠ذ ورٍح  ِٓ 1Lاٌّاء  ،لـاَ أدّذ ترجشتح ل١اط شـذج ٚصْ ِ 400mLـٓ
اٌّاء ٚضعد ف ٟوشج ورٍرٙا ٍِّٙح وّا ٛ٠ضخ اٌشىً . 1
ِ )1ا اسُ اٌجٙاص اٌز ٞاسرعٍّٗ أدّذ ٌٙزا اٌم١اط ؟ .
 )2أعظ ِّ١ضاخ ٚصْ اٌّجّٛعح ( وشج ِ +اء ) .
 )3اسرٕرج ورٍح  ِٓ 400mLاٌّاء ٔ .عطg = 10 N/kg ٟ
 )4ادسة ورٍح  ِٓ 1Lاٌّاء .
 )5تاالسرعأح تششٚط ذٛاصْ جسُ ذذد ذأث١ش لٛذِ ،ٓ١ثً ٘اذ ٓ١اٌمٛذ ٓ١عٍٝ
.
اٌشىً تاٌسٍُ
 )6أخز أدذ سٚاد اٌفضاء اٌىشج اٌّذر٠ٛح عٍ ِٓ 400mL ٝاٌّاء اٌ ٝسطخ
اٌمّش ،فمشس دساب شذج ٚصٔٙا ٕ٘ان .أعط ٝل١اط شذج ٚصٔٙا P = 0,66N
ادسة شذج ِجاي اٌثماٌح  gLعٍ ٝسطخ اٌمّش .
انتمرين انثاني (  3,75نقط ) :
 )1أذُّ اٌجذٚي :
اٌمذسج اٌىٙشتائ١ح
اٌّمذاس اٌف١ض٠ائٟ
R
U
اٌشِض
J
اٌٛدذج اٌعاٌّ١ح
 )2ذذًّ ِىٛاج وٙشتائ١ح اإلشاسذ. (2,5A – 550W) ٓ١
 -1.2أعظ ص١غح اٌمذسج اٌىٙشتائ١ح ٚص١غح اٌطالح اٌىٙشتائ١ح تذالٌح اٌرٛذش  ٚاٌّماد٠ش األخش. ٜ
 -2.2ادسة اٌرٛذش اٌذاصً تِ ٓ١شتط ٟاٌّىٛاج اٌىٙشتائ١ح .
 -3.2ف ٟداٌح اشرغاي اٌّىٛاج ٌّذج  15دل١مح (أ ٞسُتع ساعح) .ادسة اٌطالح اٌّسرٍٙىح ِٓ طشف اٌّىٛاج تـ .Wh
 -4.2عٍّا أْ عذاد إٌّضي أٔجض  66دٚسج خالي ِذج اشرغاي اٌّىٛاج  ،أٚجذ ثاترح ٘زا اٌعذاد .
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انتمرين انثانث (  4نقط )  :وضعية مشكهة
ٚجذ ِصطفِ ٝصثادا وٙشتائ١ا اخرفد ِٓ عٍ ٗ١اإلشاسج اٌر ٟذعثش عٓ اٌمذسج االسّ١ح  ،تّٕ١ا تم٠ ٟرٛفش اٌّصثاح عٍٝ
ئشاسج ٚادذج . 220V ٟ٘ٚ
G
ٛ٠جذ ٌذِ ٜصطفٌِٛ - : ٝذ وٙشتائٟ
 جٙاص اٌفٌٛطّرش جٙاص األِث١شِرش أسالن اٌشتظ لاطع اٌر١اس )1ساعذ ِصطف ٝتٛاسطح سسُ ذث١أح ذث ٓ١فٙ١ا و١ف١ح ستظ األجٙضج ٌرذذ٠ذ اٌمذسج اٌّسرٍٙىح ِٓ طشف اٌّصثاح .
ٌ )2رذذ٠ذ اٌمذسج اٌىٙشتائ١ح  ،أٚلف ِصطف ٝجّ١ع أجٙضج إٌّضي ٚسوة اٌّصثاح اٌساتك  .ذّثً اٌٛث١مح انشكم 2
ئشاسج اٌعذاد اٌىٙشتائ ٟإٌّضٌ ٟتعذ  21دل١مح ِٓ اشرغاي اٌّصثاح  .ادسة اٌمذسج اٌىٙشتائ١ح ٌٍّصثاح .
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