
 

  الثانوية اإلعدادية أنوال 
  نيابة الحسيمة 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي 
 ساعة 1: مدة اإلنجاز 

  

اإلمتحان الموحد المحلي في مادة 
  العلوم الفيزيائية

2009يناير : دورة   
  

  ..........................................................................: اإلسم 

  .................................................: القسم 

   ..................................... : الرقم

ةـحـفـصـال  يـسـمـح باستـعـمـال اآللــة الحــاســبة                       
  

1 
2  

  

  )ن7.5(التمرين األول 
A (امأل الجدول التالي ؟ )ن3(  

  اسم المقدار
  

   اس المقداروحدة قي   رمز المقدار

  شدة التيارالكهربائي
  

...........................  ................................  

............................  
  

P ………..….………  

………….………  
  

  )  J( الجول   .…………………

B ( نعتبر عدستين مجمعتين:   
  .  f1ومسافتها البؤرية  C1 قوتها L1العدسة  -           
   C2 = 2C1:  حيث .    f2ومسافتها البؤرية  C2قوتها  L2العدسة  -           

  .........................................................................................................................................................)ن1(عرف قوة العدسة ؟ ) 1
  ........................................................................................................................... )ن0.5( ؟ f2و   f1العالقة بين  أوجد) 2

  ............................................................................. )ن1(؟  C2 و C1 أحسب كل من   f2 = 0.1 mإذا علمت أن ) 3

  
   ................................................................................................................................................................................................  

  .................................................................................... )ن1( عا لألشعة ؟ علل جوابك ؟استنتج العدسة األكثر تجمي) 4
  

...................................................................................................................................................................................................  
  .  fومسافتها البؤرية  Cقوتها  Lفنحصل على عدسة مجمعة  L2و  L1نلصق العدستين ) 5

  ....................................................................................... )ن1(؟   C = C1 + C2إذا علمت أن  fأحسب  -       
................................................................................................................................................................................................  

  

  )ن7( التمرين الثاني
   : زة التالية يتوفر تركيب منزلي على األجه

  ) 220V- 2200W( مسخن مائي مميزاته اإلسمية  -            
  ) 220V- 900W( آلة غسيل مميزاتها اإلسمية   -            
    ) 220V- 60W( مصباح مميزاته اإلسمية  -            

  Pmax = 3500W: علما أن القدرة الكهربائية القصوية المحددة لإلستعمال في هذا المنزل هي 
  ......................................................................... )ن1( هل يمكن تشغيل هذه األجهزة في آن واحد ؟ علل جوابك ؟ )1

................................................................................................................................................................................. 
 ................................................ )ن0.5(أذكر اسم الجهاز الذي تقاس به الطاقة الكهربائية في التركيب المنزلي ؟  )2
  )ن1( شدة التيار الكهربائي المار في المسخن المائي أثناء التشغيل ؟ Iأحسب  )3

   
............................................................................................................................................................................................. 

  )ن1(مقاومة هذا المسخن ؟  Rأحسب  )4
..............................................................................................................................................................................................................................................  
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  ) .  t = 1.5h( في آن واحد لمدة ساعة ونصف نشغل هذه األجهزة  )5

   )ن1( ؟ Whب  tالطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف هذه األجهزة خالل المدة  Eأحسب ) أ
  

......................................................................................................................................................................................  
 ؟  C = 5Wh/trعدد الدورات التي ينجزها قرص العداد خالل هذه المدة ، علما أن ثابتته هي  Nأحسب ) ب
 ............................................................................................................................................................................ )ن1(

في آن واحد مع مجموعة من  800W: نشغل في تركيب منزلي آخر وبصفة عادية ثالجة قدرتها هي  )6
فتستهلك طاقة كهربائية تساوي .  ) 3h( ولمدة ثالث ساعات  75W: هي كل واحد منه  المصابيح قدرة

3750Wh  . ن1.5(أوجد عدد المصابيح التي تم تشغيلها مع الثالجة ؟(  
  

.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

  

   )ن5.5(التمرين الثالث
 f = OF’ = 15cmمن عدسة مجمعة مسافتها البؤرية  OA = 20cmعلى بعد  AB = 1cmنضع شيئا ضوئيا 

  . تتكون على الشاشة  ’A’Bفنحصل على الصورة 
  )ن2(باستعمالك للسلم المبين أسفله ؟  ’A’B انشئ هندسيا الصورة )1

    10cmلكل  1cmأفقيا  -: السلم 
 السلم الحقيقي: وديا عم -        

  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

  
 

  )ن0.5(     ..…………………………= ’A’Bطول الصورة  -: حدد مبيانيا  )2
 )نOA’ =..............................................   )0.5موضع الصورة  -             

 ............................................................................................... )ن1(حدد خصائص الصورة ؟  )3
 ، معلال جوابك حدد خصائص الصورة المحصل عليها في هذه الحالة.  8cmنحو اليمين ب  ABنزيح الشيئ  )4

  )ن1.5(؟  ) دون انشاء هندسي(
  

...........................................................................................  
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