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.

مادة الفيزياء والكيمياء
.

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
التمرين

السؤال
)1

التمرين األول ( 8نقط)

)2

)3

عناصر اإلجابة

السلم

 1-1الطاقة الكهربائية
 2-1تأثير موزع
3-1

1x3

1
1
0,5 x 2

 1-2مفعول تحريكي ومفعول سكوني
 2-2العالقة U = R x I:
 3-2دائرية  -محور الدوران
 وحدة السرعة m.s-1 : وحدة شدة القوةN : وحدة المقاومة الكهربائية : -وحدة القدرة الكهربائيةW :

0,5 x 4

مرجع السؤال
 معرفة دور العداد الكهربائي المنزلي التمييز بين تأثير التماس والتأثير عن بعد. معرفة تعبير السرعة المتوسطة معرفة مفعول التأثيرات الميكانيكية. معرفة قانون أوم. -التمييز بين حركتي اإلزاحة و الدوران لجسم صلب

 معرفة وحدات المقادير الفيزيائية:السرعة ،القدرة،القوة ،المقاومة.

الميكانيك

)1

جرد القوى المطبقة على الجسم  ،وتصنيفها
 تأثير السطح األفقي  -قوة تماس
 قوة عن بعد P -وزن الجسم

0, 25 x 2
 معرفة التأثيرات الميكانيكية وتصنيفها.0, 25 x 2



التمرين الثاني (  8نقط)

)2

 -تحديد مميزات القوة . P

0,25x4

 معرفة وتحديد مميزات وزن جسم-استغالل العالقة .P = m x g

)3

 تطبيق شرطي التوازن -مميزات القوة .

0,5
0,25x4,

 -معرفة وتطبيق شرطي التوازن.

2x0,75

 معرفة أنواع مسار الحركة. -معرفة وتحديد طبيعة حركة جسم صلب.

)4

ب -طبيعة حركة الجسم مستقيمية متسارعة  +التعليل

)1

 العالقة E= P x tالتطبيق العددي  +الوحدة

)2

 -الطريقة  +القيمة 443324 :درهما

)3

 من ضمن اإلجراءات العملية المقترحة نجد:* استعمال جهاز التحكم اآللي)(minuterie
التشغيل

الكهرباء .
0,5
2x0,25

() 33,6kwh

2x0,5
في مدة

التمرين الثالث ( 4نقط)

 إعطاء عالقة (أو مجموعات عالقات) حرفية صحيحةلحساب السرعة المتوسطة .مثل
 التطبيق العددي  +الوحدة () 88,6 km.h-1 تجاوز األب السرعة القصوى المسموح يها في المرحلةاألولى ألن السرعة المتوسطة للسيارة هي  110km.h-1أكبر
من السرعة القصوى المسموح بها 100 km.h-1

 -معرفة واستغالل العالقة .E = P x t

1

1
1,5

معرفة قواعد السالمة الطرقية وتطبيقها

1,5
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