االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي
جهة طنجة تطوان
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 (  20نقط )  :المٌكانٌك
 )1امأل انفشاغ تما ٔىاعة مما ٔهٓ  :جغم مشجعٓ – االذجاي – عكُن – حشكح – إصاحح – دَسان .
1.25ن
نذساعح حشكح أَ  ............جغم صهة ٔ ،جة اخرٕاس ........................عىذما ٔرغٕش مُضع ٌزا انجغم تانىغثح
نهجغم انمشجعٓ ،فإوً ٔكُن فٓ حانح ٔ ،.............كُن جغم صهة فٓ حشكح  ...................إرا احرفظد قطعح
ذصم وقطرٕه مىً تىفظ ..................
 )2ضع انعالمح  Xفٓ انخاوح انمُافقح نهجُاب انصحٕح :
 -1.2انعالقح تٕه انمغافح انمقطُعح  dخالل انمذج انضمىٕح َ tانغشعح انمرُعطح : ٌٓ v
5.0ن
دt = v×d .
جv = d×t .
بd = .
أ.
ج .عه تعذ
ب .ممُضع
َ -2.2صن انجغم ذأثٕش  :أ .ذماط
5.0ن
 )3أذمم انجذَل اٖذٓ تُضع انعالمح  Xفٓ انخاوح انمىاعثح :
1ن
صحٕح خطأ
أ .ذكُن حشكح جغم مىرظمح إرا كاود عشعرً ثاترح .
بٔ .رمٕض جغم تُصوً ،ألن شذج مجال انثقانح ال ذرغٕش مع ذغٕش انمكان.
5..0ن

 )4أعط قٕمح شذج انقُج انرٓ ٔقٕغٍا انذٔىامُمرش .

1.0ن

 )5اُكرة عثاسج (وعم) ذحد انشكم انزْ ُٔجذ فًٕ انجغم فٓ حانح ذُاصنَ ،عثاسج (ال) ذحد انشكم انزْ ال ُٔجذ فًٕ
انجغم فٓ حانح ذُاصن  ،مع ذعهٕم انجُاب فٓ كم حانح .

𝟏𝐅

𝟏𝐅

𝟏𝐅

𝟐𝐅
الحالة 1

1ن
5.0ن
2ن
1ن

𝟐𝐅

الحالة 2

𝟐𝐅
الحالة 3

ٔ )6مثم انشكم جاوثً قفح ممهُءج كرهرٍا  m = 10 kgفٓ حانح ذُاصن فُق سأط امشأج .
وعطٓ  :شذج انثقانح g = 10 N/kg
 -1.6اجشد انقُِ انمطثقح عهّ انقفح  ،ثم صىفٍا انّ قُِ ذماط َقُِ عه تعذ.
 -2.6تٕه أن قٕمح شذج َصن انقفح ممهُءج ٌٓ . P = 100N
 -3.6حذد ممٕضاخ انقُج انمطثقح مه طشف سأط انمشأج عهّ انقفح .
 -4.6مثم عـهـّ انشكم تهُوٕه مخرهفٕه مرجٍرٓ انـقـُذٕه انمطثقرٕه عهّ انقفح تاعرماد انغهم :
ٔ 1 cmمثم . 50 N
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1ن

1ن

التمرٌن الثانً (  6نقط )  :الكهرباء
 )1شطب على الكلمة أو الوحدة غير المناسبة  ،المكتوبة بين قوسين في كل اقتراح :
أ .المكواة جهاز ( ينتج ; ٔحُل ) انطاقح انكٍشتائٕح .
بٔ .رمٕض انمُصم األَمٓ تمقذاس فٕضٔائٓ ٔغمّ ( انرُذش انفعال ; انمقاَمح ) .
جَ .حذج ثاترح انعذاد انكٍشتائٓ ٌٓ . ( Wh.tr ; Wh/tr ) :
دَ .حذج انطاقح انكٍشتائٕح انمغرٍهكح ٌٓ . ( Wh ; Jh ) :
 )2امأل الفراغات بما يناسب مما يلي U ; I ; P ; E ; t ; R :
=P
ج.
بE = R×I2×….. .
أU = …..×I .

دP = …..×I .

 )3شغل شخص بصفة عادية  ،في آن واحد ولمدة ساعة ونصف ( ، )1h30minتلفازا ومكواة  ،فأنجز قرص العداد
الكهربائي  055دورة .
معطيات  - :تحمل اللصيقة الوصفية للتلفاز اإلشارتين ). (220V – 200W
 ثابتة العداد الكهربائي C = 2,5 Wh/tr : -1.3حدد  ،بالواط – ساعة ) ، (Whقيمة الطاقة الكهربائية الكلية المستهلكة من طرف التلفاز و المكواة خالل مدة
1.0ن
التشغيل .
1.0ن
 -2.3حدد قيمة  Pالقدرة الكهربائية الكلية المستهلكة من طرف التلفاز و المكواة .
1ن
 -3.3استنتج قيمة ’ Pالقدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المكواة .
التمرٌن الثالث (  4نقط )  :السالمة الطرقٌة
كان سائق سيارة يسير على الطريق السيار بالسرعة  ، 90 km/hفوجئ بوجود بقرة تقطع الطريق على المسافة
 120 mتقريبا  ،فاضطر إلى الفرملة كي يتجنب وقوع حادثة السير .
معطيات :
 مدة رد الفعل  tRهي المدة الفاصلة بين لحظة رؤية السائق للحاجز ولحظة بداية الفرملة ،وتقدر بثانية واحدة ). (1s
 يعبر عن مسافة رد الفعل بالعالقة :
 يعبر عن مسافة التوقف بالعالقة :
سرعة السيارة
مسافة الفرملة فوق طريق مبلل
مسافة الفرملة فوق طريق جاف
20 m
4m
40 km/h
106 m
56 m
90 km/h
254 m
110 m
120 km/h
467 m
212 m
160 km/h
 )1هل تصدم السيارة البقرة ؟ علل جوابك
1ن
أ -في حالة الطريق الجاف .
1ن
ب -في حالة الطريق المبلل .
 )2لو كان سائق السيارة يسير بالسرعة القصوى المسموح بها )  ، ( 120 km/hفهل تصدم السيارة البقرة في حالة
1ن
الطريق الجاف ؟ علل جوابك .
1ن
 )3استنتج من خالل ما سبق العوامل المؤثرة على مسافة التوقف .
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