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 0,5ن  -التمييز بين حركة اإلزاحة والدوران لجسم صلب؛
 معرفة وتحديد طبيعة حركة جسم صلب في إزاحة1ن (منتظمة  -متسارعة  -متباطئة )؛
 معرفة بعض قواعد السالمة الطرقية وتطبيقها؛1,5ن  -معرفة التأثيرات الميكانيكية وتحديد مفعولها؛
 التمييز بين تأثير التماس والثأتير عن بعد؛ معرفة وتحديد مميزات قوة؛1ن
 معرفة وتطبيق شرط التوازن؛2ن  -معرفة وتحديد مميزات وزن جسم صلب؛
 التمييز بين الوزن والكتلة ؛ معرفة واستغالل العالقة .P= m.g :2ن

2ن

) 0,5ن) لكل تعبير صحيح يتضمن جسما مرجعيا
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 معرفة قانون أوم  U=R.Iبالنسبة لموصل أوميوتطبيقه؛
 معرفة القدرة الكهربائية ووحدتها (الواط)؛ معرفة المميزات االسمية لجهاز كهربائي؛ تحديد القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهازالتسخين
 معرفة واستغالل العالقة P= U.I؛ معرفة الطاقة الكهربائية ووحدتها ؛ معرفة واستغالل العالقة E= P.t؛ تحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهازتسخين.

1ن  -معرفة حالة الحركة وحالة السكون لجسم صلب
بالنسبة لجسم مرجعي ؛
 معرفة تعبير السرعة المتوسطة ووحدتها في النظام1,5ن العالمي للوحدات ، m/sوحساب قيمتها بالوحدتين
 m/sو Km/h؛
 تحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب1,5ن كهربائي منزلي من خالل قسيمة الكهرباء أو معطيات
عداد الطاقة الكهربائية .

