حل مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي
جهة الشاوٌة وردٌغة

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 (  8,5نقطة ) :

2ن

 )1أتمم الفراغات بما ٌناسب من بٌن الكلمات التالٌة  :متعاكسان ٌ -حرك ٌ -غٌر  -توازن  -نفس ٌ -شوهه  -الشدة – سكون
ٌ مكن لتؤثٌر مٌكانٌكً أن ٌحرك جسما أو ٌغٌر حركته أو ٌشوهه أو ٌجعله فً حالة سكون .
 عندما ٌكون جسم صلب فً حالة توازن تحت تؤثٌر قوتٌن فقط ٌ ،كون لهاتٌن القوتٌن نفس خط التؤثٌر ونفس الشدة
ومنحٌان متعاكسان .

1ن

 )2أجب بصحٌح أو خطؤ عن اإلثباتات التالٌة :
 لألجسام نفس الكتلة على سطح األرض .
 ال ٌستعمل المٌزان لقٌاس وزن جسم ما .
 وزن علبة الشاي هو . 125g
 تتغٌر شدة مجال الثقالة فقط بتغٌر االرتفاع عن سطح األرض .
 )3اختر الكلمة الصحٌحة من بٌن ما هو مكتوب بٌن قوسٌن :
إذا كان جسم صلب فً حركة إزاحة فإن :
 كل نقطة منه (تنتقل/ال تنتقل) بنفس المسافة .
 كل قطعة منه (تحافظ/ال تحافظ) على نفس االتجاه .
إذا كان جسم صلب فً حركة دوران فإن :
 كل نقطة منه (تنتقل/ال تنتقل) بنفس المسافة .
 كل قطعة منه (تحافظ/ال تحافظ) على نفس االتجاه .
 )4أتمم الجدول التالً :
اسم الوحدة
رمز وحدته فً النظام العالمً للوحدات
المقدار الفٌزٌائً
األوو
Ω
المقاومة الكهربائٌة
األيبٍر
A
التٌار الكهربائً
انجىل
J
الطاقة الكهربائٌة
انىاط
W
القدرة الكهربائٌة
 )5ضع عالمة × أمام الجواب الصحٌح :
ٌعبر عن قانون أوم بالعالقة :
صحٌح
صحٌح
خــطــؤ
خــطــؤ

2ن

2ن

1,5ن

I = U×R

× U = R×I

R = U×I

ٌعبر عن القدرة الكهربائٌة المستهلكة من طرف مقاومة جهاز التسخٌن بالعالقة :
2

P = R ×I

2

× P = R×I

2

P = R×U

ٌعبر عن الطاقة الكهربائٌة المستهلة من طرف جهاز التسخٌن بالعالقة :

E = U×R×t
التمرٌن الثانً (  7,5نقط ) :

E = P×I×t

× E = U×I×t

الجزء األول  :دراسة الحركة
تملك سلمى رافعة وهً عبارة عن لعبة أطفال تتكون أساسا من محرك كهربائً )ٌ (Mحمل االشارتٌن ) (3W ; 6Vوبكرة )ٌ (Pمر عبر
مجراها خٌط غٌر قابل لالمتداد ٌ ،تم بواسطتها رفع جسم ) (Sكتلته ( m = 200gالشكل .)2
عند تشغٌل المحركٌ ،رفع الجسم عن سطح األرض وٌتوقف بعد قطع المسافة  d = 70cmحٌث ٌبقى الخٌط متوترا .خالل هذه الحركة
تتغٌر سرعة الجسم ) (Sبداللة الزمن وفق منحنى الشكل (.)1
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5.5ن
5.5ن
1.5ن

5.5ن

 )1ما نوع حركة البكرة أثناء اشتغال المحرك ؟ حركة دوران
 )2حدد طبٌعة مسار نقطة من الجسم ) (Sأثناء حركته  .مسار مستقٌمً
 )3باالعتماد على مبٌان الشكل (: )1
 -2.1حدد طبٌعة حركة الجسم ) (Sخالل كل مرحلة محددا مجالها الزمنً .
بٌن  0sو  : 5sحركة متسارعة .
بٌن  5sو  : 15sحركة منتظمة .
بٌن  15sو  : 25sحركة متباطئة .
 -1.1احسب المسافة التً ٌقطعها الجسم خالل المرحلة الثانٌة من الحركة .
V = 0,04 m/s
من خالل المنحنى  ،وخالل المرحلة الثانٌة  ،لدٌنا :
ومنه :

=V
ونعلم أن :
= 0,4 m = 40 cm
أي :
ت.ع = 0,04×(15 – 5) = 0,04×10 :
1.5ن  )4حدد ممٌزات القوة المقرونة بتؤثٌر الخٌط على الجسم ) (Sبعد مرور  . 25sنعطً شدة مجال الثقالة g=10N/kg
بعد يرور  ، 25sانجطى ( )Sفً حىازٌ ححج حأثٍر قىحٍـٍ :
 : ⃗ تؤثٌر الخٌط .
 : ⃗⃗ وزن انجطى (( )Sتؤثٌر األرض) .
= V×t

إذٌ  ،وحـطـب شـرط انخىازٌ  ،فانقىحاٌ ⃗ و ⃗⃗ نهًا َفص خط انخأثٍر وَفص انشدة ويُحٍاٌ يخعاكطاٌ  ،أي أٌ
يًٍساث انقىة ⃗ انًقروَت بخأثٍر انخٍط عهى انجطى ) (Sهً :
َ قطت انخأثٍر َ :قطت حًاش انخٍط بانجطى ). (S
 خط انخأثٍر  :انًطخقٍى انرأضً انًار يٍ َقطت حًاش انخٍط بانجطى ). (S
 انًُحى  :يٍ َقطت حًاش انخٍط بانجطى )َ (Sحى األعهى .
F=2N
أي :
ث.ع F = P = 0,2×10 :
 انشدة F = P = m.g :
الجزء الثانً  :دراسة الدارة الكهربائٌة للمحرك
ٌمثل الشكل ( )1الدارة الكهربائٌة التً تضم المحرك ) (Mالـسـابـق ومـوصـال أومـٌـا مـقـاومـتـه  Rومـولـدا )(G
ٌـغـذي الـدارة بـتـوتـر ،وفولطمترٌن وامبٌرمتر ٌشٌر الى القٌمة . I = 0,4 A

1ن

 )2احسب بالجول وبالواط  -ساعة الطاقة الكهربائٌة التً ٌستهلكها المحرك خالل مدة حركة الجسم .
أي E = 75 J :
ث.ع E = 3W×25s :
ندٌُا E = P.t :
أي :

1ن

1ن

×E = 75
انخحىٌم انى : Wh
 )1هل ٌشتغل المحرك بصفة عادٌة ؟ علل جوابك .
التوتر المطبق بٌن مربطً المحرك هو ( 6Vالقٌمة التً ٌشٌر إلٌها جهاز الفولطمتر المركب على التوازي مع
المحرك)  ،والتوتر االسمً للمحرك هو ( 6Vمن خالل المعطٌات).
نـالحـظ إذن أن الـتـوتـر االسمً للمحرك ٌساوي التوتر المطبق بٌن مربطٌه  ،وبالتالً فالمحرك سٌشتغل بصفة
عادٌة .
 )3احسب قٌمة  Rمقاومة الموصل األومً .
حطب قاَىٌ أوو  ،ندٌُا :
ت.ع :
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=R

U = R.I
أي :

ويُه :

E ≈ 0,021 Wh

=R

R = 10 Ω
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التمرٌن الثالث (  4نقط ) :
استهلك بدون أن تهلك
تقطن عائلتا أحمد وعمر شقتٌن متجاورتٌن فً نفس الطابق لعمارة .بٌنما أفراد العائلتٌن ٌتابعون برنامجا تلفازٌا ''استهلك
بال ماتهلك'' حول ترشٌد استهالك الطاقة الكهربائٌة .شد انتباه السٌد أحمد صورة لفاتورة االستهالك قدمها معد البرنامج
ٌوضح فٌها مدى تؤثٌر أشطر االستهالك ونوعٌة المعدات الكهربائٌة على ثمن الفاتورة ،فتساءل عن أهمٌة هذه األعمدة .جر
النقاش الذي دار بٌن الشقٌقٌن إلى مقارنة فاتورتً استهالك العائلتٌن لشهر ٌولٌوز من سنة  .1024ازدادت حٌرة أحمد
عندما الحظ أن االستهالك ٌتغٌر حسب األشهر وأن استهالك عائلته ٌفوق استهالك عائلة أخٌه رغم أن المنزلٌن مجهزان
بنفس األجهزة الكهربائٌة التً تشغل لنفس المدة من الٌوم تقرٌبا .تدخلت زٌنب  ،البنت الوحٌدة للسٌد عمر  ،لتقدم شروحات
لعمها أحمد وباقً أفراد العائلة.
نعطً جدول أشطر االستهالك :
ثمن الكٌلوواط ساعة بالدرهم
شطر االستهالك
1,20
من  0إلى  250كٌلوواط فً الساعة
1,30
من  252إلى  100كٌلوواط فً الساعة
1,40
من  102إلى  100كٌلوواط فً الساعة
1,50
من  102إلى  500كٌلوواط فً الساعة

عمر

أحمد

مالحظة  :هناك خطؤ فً الموضوع األصلً لالمتحان فٌما ٌخص المبٌانٌن  ،حٌث ٌنبغً تغٌٌر األسماء
 )2ما التفسٌر الذي تقدمه زٌنب لعمها حول تزاٌد استهالك الطاقة الكهربائٌة حسب أحد الفصول األربعة من السنة ؟
التفسٌر  :األشهر الموافقة لفصل الشتاء (الفترة الممتدة من نونبر الى فبراٌر) تستخدم فٌها أجهزة كهربائٌة خاصة لمدد
زمنٌة طوٌلة (المدفؤة الكهربائٌة  ،المسخن المائً . )..... ،
1.5ن  )1ما الفرق بالدرهم بٌن تكلفتً استهالك العائلتٌن خالل الفترة الممتدة من شهر غشت للسنة  1021إلى شهر ٌولٌوز من
سنة  1024؟
َعخبر  : X :انخكهفت انًىافقت الضخهالك عائهت أحًد يٍ شهر غشج نطُت  3102إنى شهر ٌىنٍىز نطُت . 3102
1.5ن
 : Yانخكهفت انًىافقت الضخهالك عائهت عـهً يٍ شهر غشج نطُت  3102إنى شهر ٌىنٍىز نطُت . 3102
 : Zانفرق بٍٍ حكهفخً اضخهالك انعائهخٍٍ خالل انفخرة انًًخدة يٍ شهر غشج  3102إنى شهر ٌىنٍىز . 3102
َحطب : X
X = 150×3×1,20 + 200×2×1,30 + 250×3×1,40 + 300×2×1,40 + 350×2×1,50
ويُه X = 4000 DH :
X = 540 + 520 + 1050 + 840 + 1050
أي :

1ن

َحطب : Y
Y = 100×3×1,20 + 150×2×1,20 + 200×3×1,30 + 250×2×1,40 + 300×2×1,40
ويُه Y = 3040 DH :
Y = 360 + 360 + 780 + 700 + 840
أي :
َحطب انفرق بٍٍ حكهفخً اضخهالك انعائهخٍٍ خالل انفخرة انًًخدة يٍ شهر غشج  3102إنى شهر ٌىنٍىز : 3102
Z = 960 DH
أي :
Z = X – Y = 4000 – 3040
 )1أعط أسبابا تفسر بها زٌنب لعمها سبب اختالف استهالك الطاقة الكهربائٌة بٌن العائلتٌن .
من بٌن هذه األسباب  ،نقترح ما ٌلً :
 اختالف فً القدرات الكهربائٌة لألجهزة المتوفرة فً المنزلٌن .
 إبقاء األجهزة الكهربائٌة متصلة بمآخذ التٌار رغم إٌقاف تشغٌلها .
 إبقاء باب الثالجة مفتوحا لمدة طوٌلة أو فتحة مرات متتالٌة عدٌدة .
................ 
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