االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
جهة فاس بولمان
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دورة  :يونيو 1025
المادة  :الفيزياء و الكيمياء

المعامل 2 :
مدة اإلنجاز  :ساعة واحدة

التمرين األول (  8نقط ) :
 )1انقل وأتمم الجمل التالٌة بما ٌناسب :
 عملٌا ال ٌمكن وصف حالة سكون أو  ............جسم إال بعد تحدٌد جسم آخر ٌسمى ......................... تكون حركة نقطة مستقٌمٌة و متباطئة إذا كان مسارها  ................وسرعتها  ..............أثناء الحركة .)2
 )1.2امتب شزط ت٘اسُ جسٌ صيب تذت تأثٍز قٌ٘تِ .
⃗
 )1.1اختز اىنتابت اىصذٍذت ىشدة ٗسُ جسٌ ٍَا ٌيً ; P = 5 kg ; P = - 5 N ; P = 5 N :
 )3امتب رقٌ مو اقتزاح عيى ٗرقت اىتذزٌز ٗأجب أٍأٍ  :بصذٍخ أٗ خطأ
ٍٍَ )3.2شة ٍ٘صو أًٍٗ خط ٍستقٌٍ ٌَز ٍِ اصو اىَعيٌ .
 )3.1اىعداد اىنٖزبائً جٖاس ٌقٍس اىقدرة اىنٖزبائٍت اىَستٖينت داخو اىَْشه .
 )3.3تتذ٘ه اىطاقت اىنٖزبائٍت اىَستٖينت ٍِ طزف ٍدفأة اىى طاقت دزارٌت .
 )3.3اى٘ددة اىعاىٍَت ىيطاقت اىنٖزبائٍت ًٕ اى٘اط – ساعت . Wh
 )3ددد رقٌ تبٍاّت اىتزمٍب اىنٖزبائً اىَْاسب ىيتذقق اىتجزٌبً ٍِ قاُّ٘ أًٗ U = RI

ّ )5شغو ٍن٘اة مٖزبائٍت ىَدة سٍٍْت  . tاعط تعبٍز  Eاىطاقت اىنٖزبائٍت اىَستٖينت ٍِ طزف اىَن٘اة  ،عيَا أُ اىت٘تز
بٍِ قطبٍٖا ٌساٗي ٗ Uشدة اىتٍار اىَار بٖا ًٕ . I
التمرين الثاني (  8نقط )  :يتكون من جزأين مستقلين
الجزء : 2
للبحث عن  gشدة الثقالة فً مكان معٌن  ،ننجز النشاط التجرٌبً التالً :
نعلق جسما صلبا متجانسا  Sكتلته  m = 500 gفً الطرف الحر لدٌنامومتر (الشكل .)1
ٌوجد الجسم  Sفً حالة توازن  ،وٌشٌر الدٌنامومتر الى الشدة . 4,90 N
 )1اجرد القوى المطبقة على  Sوصنفها الى قوى عن بعد وقوى تماس .
 )2الحظ الشكل  ، 1وحدد فً جدول ممٌزات القوى المطبقة على الجسم . S
 )3ارسم الجسم  ، Sومثل القوى المطبقة علٌه باستعمال السلم
 )4استنتج قٌمة  ، gوحدد مما ٌلً المكان الذي تمت فٌه هذه التجربة  ،علما أن :
 ببارٌس  ،شدة الثقالة على سطح األرض هً g = 9,81 N/kg :
 بالرباط  ،شدة الثقالة على سطح األرض هً g = 9,80 N/kg :
 بخط االستواء  ،شدة الثقالة على سطح األرض هً g = 9,78 N/kg :
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الجزء : 2
تتحرك سٌارة على طرٌق مستقٌم بسرعة ثابتة من موضع  Aنحو موضع  ، Bخالل مدة زمنٌة ، t = 30 min
المسافة بٌن الموضعٌن هً . AB = 45 km
1ن  )1احسب  ،بالوحدة العالمٌة  ،السرعة المتوسطة للسٌارة أثناء هذه الحركة .
5.5ن  )2اذكر نوع حركة هٌكل السٌارة ( إزاحة أو دوران ) .
1ن  )3حدد  ،معلال جوابك  ،طبٌعة حركة النقطة  Gمركز ثقل السٌارة .
5.5ن  )4اذكر عاملٌن ٌؤثران على مسافة توقف السٌارة أثناء الفرملة .
التمرين الثالث (  4نقط ) :
اقتْى سعٍد ٍجَ٘عت ٍِ األجٖشة اىنٖزبائٍت ىَْشىٔ  ،فتساءه عِ إٍناٍّت تشغٍيٖا بنٍفٍت عادٌت ؟ ٍٗا تتطيبٔ ٍِ اىطاقت
اىنٖزبائٍت ؟ ٍٗا اىنيفت اىشٖزٌت ىٖذا اىتشغٍو ؟
األجٖشة اىَت٘فزة فً ٍْشه سعٍد ًٕ :
تيفشة )ٍ ; (220V – 100Wــنــ٘اة ); (220V – 1,1kW
ثالجت ) ; (220V – 150Wآىـت غسٍو ); (220V – 1,5W
ٗخَست ٍصابٍخ اقتصادٌت ٌذَو مـو ٗادـد ); (220V – 30W
ىَساعدة سعٍد  ،أّجش األّشطت اىتاىٍت :
5.5ن  )2أعط اىَدى٘ه اىفٍشٌائً ىإلشارتٍِ  Imax ٗ Cاىَسجيتٍِ عيى اىعداد
اىنٖزبائً .
1ن  )1ادسب  Iشدة اىتٍار اىَار باىَن٘اة عْد اشتغاىٖا اىعادي ٗ ،استْتج
ٍقاٍٗتٖا اىنٖزبائٍت . R
1.5ن ٕ )3و ٌَنِ تشغٍو ،بنٍفٍت عادٌت ،جٍَع ٕذٓ األجٖشة فً آُ ٗادد ؟
عيو د٘ابل .
 )3الدظ إشارة االستٖالك اىَسجيت باىعداد فً بداٌت اىشٖز (اىشنو )2
1ن
ٗإشارتٔ فً ّٖاٌت اىشٖز (اىشنو ٗ ، )1دـدد  Eاىطاقت اىنٖزبائٍت
اىَستٖينت خـاله ٕـذا اىـشٖـز ٗ ،اسـتـْـتـج ميفتٖـا عـيـَـا أُ ثَِ
مٍي٘ٗاط ساعت  ٕ٘ 1 kWhدرٌٕ ٗ Dhادد .
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