االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي
جهة مراكش تانسٌفت الحوز
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ملحوظة  :تم تحرٌر النسخة األصلٌة لهذا االمتحان  ،بحٌث ُتكتب األجوبة مباشرة على نفس ورقة الموضوع
الـمـوضــــوع
الجزءان  Iو  IIمستقالن
التمرٌن األول (  8نقط ) :
الجزء  : Iحركة جسم صلب
انطلق تلمٌذ  ،مستقال حافلة للركاب  ،من منزله على الساعة السابعة والنصف صباحا ) (7h30minمتوجها نحو
اإلعدادٌة التً ٌدرس بها والتً تبعد عن منزله بالمسافة . D = 9 km
 )1ايأل انفزاغاخ تًا َُاسة :
 عُذيا َسرقم انرهًُذ انحافهح وهٍ فٍ حزكح َ ،كىٌ فٍ  ..............تانُسثح نهكزسٍ انذٌ َدهس عهُه ،تًُُا َكىٌ
فٍ  ...........تانُسثح نشدزج تداَة انطزَق .
 ذكىٌ انحزكح يسرقًُُح يُرظًح عُذيا َكىٌ انًسار  ...........وذكىٌ  ..............ثاترح .
 )2الحظ انرهًُذ أٌ انحافهح قطعد انًسافح  d = 100mخالل يذج سيُُح . t = 10s
 -2.1احسة انسزعح انًرىسطح نهحافهح تـ  m/sو . km/h
 -2.2عهًا أٌ حزكح انحافهح يُرظًح  ،احسة انًذج انشيُُح انرٍ اسرغزقرها انحافهح نهىصىل إنً اإلعذادَح .
 -2.3اسرُرح ساعح وصىل انرهًُذ إنً اإلعذادَح .
الجزء  : IIتوازن جسم صلب
 )1إلَداد انعالقح تٍُ كرهح وشذج وسٌ خسى َ ،قُس شذج وسٌ يدًىعح
يٍ انكرم انًعهًح تىاسطح دَُايىيرز  .يٍ خالل انقُاساخ َ ،حصم
عهً انًُحًُ انًًثم خاَثه .
 -1.1أعط يذنىل انًقذارٍَ انفُشَائٍُُ  mو . P
 -1.2صم تخط كم يقذار تىحذذه انعانًُح :
انىحذج
انًقذار
□ N/kg
□P
□N
□m
□ kg
□g
 -1.3اكرة انعالقح تٍُ شذج وسٌ اندسى وكرهره .
 -1.4اسرُرح  ،يثُاَُا  ،قًُح شذج انثقانح  ( gيعثزا عُها فٍ انُظاو انعانًٍ نهىحذاخ ).
ًَ )2ثم انشكم خاَثه صىرج نعُكثىخ  ،كرهره  ، m = 1gيعهق تىاسطح خُطه.
 -2.1اخزد انقىي انًطثقح عهً انعُكثىخ .
 -2.2حذد يًُشاخ وسٌ انعُكثىخ .
 -2.3اكرة شزط ذىاسٌ خسى صهة خاضع نقىذٍُ .
َ -2.4عرثز انعُكثىخ فٍ حانح ذىاسٌ .اسرُرح يًُشاخ انقىج ⃗ انرٍ َطثقها انخُط
عهً انعُكثىخ .
 -2.5يثم يردهرٍ انقىذٍُ فٍ انشكم تاسرعًال انسهى :
الجزءان  Iو  IIمستقالن
التمرٌن الثانً (  8نقط ) :
الجزء  : Iقانون أوم
نعتبر الدارة الكهربائٌة الممثلة فً الشكل جانبه :
 )1أذًى اندذول انرانٍ :
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رقم الجهاز الكهربائً
اسمه

()1
.................

().
.................

()3
.................

()4
.................

1ن
 )2عهًا أٌ اندهاس (َ )3شُز انً انقًُح  4Vوأٌ اندهاس (َ )4شُز انً انقًُح  ، 400 mAاحسة  Rانًقذار انفُشَائٍ
انذٌ ًَُش اندهاس (. )2
1ن
 )3أوخذ شذج انرُار انكهزتائٍ انًار فٍ اندهاس ( )2تـ  Aثى تـ  mAعُذيا َطثق تٍُ يزتطُه ذىذزا كهزتائُا قًُره .5V
الجزء  : IIالقدرة الكهربائٌة – الطاقة الكهربائٌة
نشغل فً تركٌب منزلً األجهزة الكهربائٌة الواردة فً الجدول جانبه :
17.5ن  )1أحط بخط مغلق اإلجابة الصحٌحة على اإلثباتات التالٌة :
معدل مدة
اسم الجهاز قدرته االسمٌة تشغٌله فً
أ) انعالقح انرٍ ذزتط انًقادَز انكهزتائُح انرانُح  P :و  Uو  Iهٍ :
الٌوم
 - ; I = P.U;
ثالجة
t1 = 4h
P1 = 100W
ب) انعالقح انرٍ ذزتط انًقادَز انكهزتائُح انرانُح  P :و  tو  Eهٍ :
; -
 =t;
تلفاز
t2 = 4h
P2 = 100W
ج) انعالقح انرٍ ذزتط انًقادَز انكهزتائُح انرانُح  n :و  Cو  Eهٍ :
P3 = 75W
 6مصابٌح
t3 = 5h
 ; E = n.C;
(لكل مصباح)
د) رذثح قذر انقذرج االسًُح نًصثاذ انرىهح هٍ :
ألة غسٌل
t4 =30min P4 = 2kW
 75 W ; 350 W;
 1 kWt5=15min P5 = 1kW
مكواة
هـ) َُعثز عٍ انطاقح انكهزتائُح فٍ انُظاو انعانًٍ نهىحذاخ تـ :
 W;
J;
 Wh ).احسب بـ  Whالطاقة الكهربائٌة الكلٌة المستهلكة من طرف األجهزة الكهربائٌة الواردة فً الجدول السابق خالل
17.5ن
ٌوم واحد .
 )3أوجد عدد الدورات المنجزة من طرف عداد الطاقة الكهربائٌة خالل شهر واحد ( ٌ 35وما ) .
1ن
نعطً ثابتة العداد C = 2Wh/tr :
1ن
 )4استنتج تكلفة الطاقة الكهربائٌة المستهلكة خالل شهر واحد،علما أن سعر الكٌلواط -ساعة ) (kWhهو  0,80درهما.
التمرٌن الثالث (  4نقط )  :وضعٌة مشكلة
بعد إتمام درس الوزن والكتلة  ،سقط المٌزان االلكترونً على األرض .فقررت مجموعة القسم التحقق من صالحٌة
اشتغال هذا الجهاز بعد سقوطه  ،فأنجزت المجموعة التجربتٌن التالٌتٌن :
تجربة : 1
 تم قٌاس كتل أجسام مختلفة باستعمال المٌزان االلكترونً. تم قٌاس شدة وزن نفس األجسام باستعمال دٌنامومتر صالحلالستعمالٌ .مثل المبٌان جانبه النتائج المحصل علٌها .
تجربة  : .عند استعمال جسم شدة وزنه  ، 5Nأشـار المٌزان
االلكترونً إلى القٌمة . 0,2 kg
نعطً g = 10 N/kg :
.ن
 )1باستـعـمـال نـتـائـج التجربة  ، 1أي الفرضٌتٌن التالٌتٌن
تقترح ؟ (ضع عالمة  xفٍ انخاَح انًُاسثح).
□ ال َشال هذا انًُشاٌ االنكرزوٍَ صانحا نالسرعًال .
□ نى َعذ هذا انًُشاٌ االنكرزوٍَ صانحا نالسرعًال .
عهم خىاتك .
.ن
 ).تحقق باستعمال نتائج التجربة  .من الفرضٌة التً اقترحت فً فً السؤال السابق .

http://pc1.ma

BRAHIM TAHIRI

