
 G  
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0الشكل   

 لる للゲらمجるباستعヨاメ اآلる الحاسるら غيゲ القابيسヨح 
 

 (نقط  8: )  0التゲヨين 

 :انقل عケヱ ヴヤقる التحゲيケ ゲقم السぽاヱ メأجب بダحيح أヱ خطأ  -0

 ラ 1,0                                            يムヨن لヘレس الجسم أラ يラヲム في حゲكる أヱ في سラヲム حسب الゲヨجع الヵグ تم اختيロケゅ -أ 

 ゆ-                                    るبتゅث るعゲالس るヨقي ラヲムت ゅدمレع るヨヌتレم るكゲالح ラヲム1,0                                           ت ラ 

 ァ- قصتتゅレ チケعن سطح اأ ネゅヘتケجسم مع اا るヤ1,0                                                                                  كت ラ 

 キ- نيヱゲتムلま ラاゴمي メゅヨستعゅجسم  ب ラコヱ サゅ1,0                                                                                      يتم قي ラ 
 

 .أقラゲ كل مقداケ بゅلヲحدり الゅレヨسるら له -6

 るعゲالسV 

 

N  1,0 ラ 

 りヲق りشدF N.kg-1 1,0 ラ 

 るلゅقんال りشدg m.s-1 1,0 ラ 
 

 (.  1الムゼل ) ヲاラコ فベヲ مستンヲ مゅئلفي ت ،G، مゲكゴ ثقヤه (S)يヲجد جسم -3

m: (S)كتるヤ : نعطي  0,2kg     ،    るلゅقんال り1 :شدg 10 N.kg . 

          1,0 ラ     .(S)جキゲ القンヲ الヨطらقる عヴヤ ا -0-3

 ラ 1,0                  .صレف هログ القま ンヲلヴ قンヲ التヱ サゅヨ قンヲ عن بعد -6-3

 1,70 ラ                                         . (S)احسب شدラコヱ り الجسم  -3-3

 ラ 1,70                         .شゲط تヲاラコ جسم خゅضع لقヲتين نص أعط -4-3

حدキ مヨيゴاれ القりヲ الヨطらقる من  ،(S)بتطらيق شゲط التヲاラコ عヴヤ الجسم  -0-3

 ヴヤئل عゅヨف السطح الゲط(S).        0 ラ 

 1N.      0  ラيんヨل  1cm  السヤم ستعメゅヨبゅ، (S)متجヰتي القヲتين الヨطらقتين عヱ ヴヤمんل عヤيه  1انقل عケヱ ヴヤقる التحゲيゲ الムゼل  -2-3
 

 (نقط  8: )  6التゲヨين 

 ラ 3                  :امأ الゲヘاغれゅ بゅヨ يゅレسب من بين ااقتゲاحれゅ التゅليヱ る انقل الجヤヨتين التゅليتين س 0

              メヲي  سالجヨاإس ゲتヲسالت  りケاط  سالقدヲسال  ヵキゅالع ゲتヲسالت  るقゅالط 

  ئيゅبゲヰين كガتس コゅヰج ヴヤسجل عヨال ゲتヲالت ヴヨيس............................،  るيキゅع るヘダتغل به بゼي ヵグال ゲتヲل التんヨي ヲهヱ. 

  ل الجداءんヨيP t................ هي れحداヲヤي لヨلゅالع ュゅヌレفي ال ゅヰحدتヱヱ ، لهゅء اشتغゅレأث コゅヰف الجゲمن ط るムヤヰستヨال............... 
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 6102يヲنيヲ :  الدヱرة
ンヲستـــــヨإعدادي:  ال るالثالث 
 ساعヱ るاحدة:  مدة اإنجـاز
 العلュヲ الفيزيائيる: الヨادة  0:  الヨعامـــــــل

 

 ラ 0                                                                                 .      من بين اأجヲبる الヨقتゲحる الجヲاゆ الダحيحاختゲ  س 6

 ئي هيゅبゲヰك ラゲف فゲمن ط るムヤヰستヨال るئيゅبゲヰムال りケالقد ケقد るらتケ:    18W 1 5kW 25W,   

Rيゼتغل مسガن كゲヰبゅئي لゅヨヤء، الヵグ نعتロゲら مヲصا أヱميゅ مقヱゅمته  -3 40  りدヨ5، لh メゅعヘال ゲتヲتحت الت ゅميヲيU 220V. 

Iبيّن أラ الゼدり الヘعゅلる لヤتيケゅ الゲヰムبゅئي الヵグ يجتコゅ الヨسガن الゲヰムبゅئي هي  -0-3 5,5A .                                        0 ラ                   

  0,0 ラ                     . (Wh)سゅعる  سبゅلヲحدヱ りاط حدキ الطゅقる الゲヰムبゅئيる الヨستるムヤヰ يヲميゅ من طゲف الヨسガن الゲヰムبゅئي  -6-3

3-3-  れاケヱالد キجد عدヱأn  بتتهゅئي ثゅبゲヰك キعدا ソゲق ゅميヲي ゅهゴجレالتي يC 2,5Wh / tr                    .              0,0 ラ 
 

 (نقط  4: )  3التゲヨين 
 

، بسゲعる متヲسطる  تهゅنطヤق  لヨطキケゅ؛ ف AB = 31 mحيث  ヱ  Bجキヲ أケنب في مヲضع A  متヲاجد في مヲضع ثعヤباحظ      
1

1V 10 5m s, . دレعヱ ؛ るヌحヤس الヘمن  ،ن ゅبケゅنب هケق اأヤبانطヤعんال  ロゲجح ヲنحC  るسطヲمت るعゲ1بس
2V 36km h. (لムゼ2ال.) 

BCالゅヘصるヤ بين اأケنب ヱجحロゲ هي   BCن أラ الヨسゅفるبيّ  – 0 200mラأ ゅヨヤع 

りدヨال メヲصヲل るمコنب الاケاأ ゲجح ヴلまロ 20 هيs.                              0,0 ラ        

 ラ 6,0                                .الんعヤب  من فゲيسته؟ عヤل جヲابك هل سيتムヨن – 6
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 الفيزياء ヱالكيヨياء : المادة 

  عناصر اإجابة وسュヤ التنقيط

 (نقط 8)التمرين اأول 
سュヤ  اإجابة عناصر السؤال

 التنقيط
 مرجع السؤال في اإطار المرجعي

 صحيح –صحيح  ؛ ゆ  –أ - 1
 4x0,5 خطأ -خطأ    ؛   د  –ج 

 معرفる حゅلる الحركヱ るحゅلる السكヱن لجسュ صゆヤ بゅلنسبる لجسュ مرجعي -
- るفي إزاح ゆヤص ュجس るحرك るتحديد طبيعヱ るمعرف 
- るヤالكتヱ زنヱالتمييز بين ال 

2 -1V m s.      ؛F N      1؛g N kg.   
3x0,5 

- れحداヱヤلمي لゅالع ュゅفي النظ ゅヰحدتヱヱ るسطヱالمت るتعبير السرع るمعرف ... 
 معرفヱ るتحديد مميزة قヱة -
-  るاستغال العاقヱ るمعرفP = mg 

1.1 - ュزن الجسヱ:P   تأثير السطحヱ ئلゅالم: R  2x0,25 - ゅヰلヱعヘتحديد مヱ るنيكيゅالميك れالتأثيرا るمعرف 

1.2 -P  :   ة عن بعد    ؛ヱقR  : ةヱسقゅ2 تمx0,25 - التأثير عن بعد  التمييز بين تأثيرヱ سゅالتم 

1.1 -P m g.    ؛ 
 P 2 N  

0,5 
0,25 -  るاستغال العاقヱ るمعرفP = mg 

 0,75 نص شرط التヱازن- 1.3
R- 1.3 معرفヱ るتطبيベ شرط التヱازن - 2 N  + اأخرى れ4 المميزاx0,25 

 تمثيل قヱة بمتجるヰ بゅعتمゅد سュヤ منゅس2x0,5 - ゆ التمثيل- 1.3

 (نقط 8) ثانيالتمرين ال
سュヤ  عناصر اإجابة السؤال

 التنقيط
 مرجع السؤال في اإطار المرجعي

1 -れゅراغヘالتوتر اإسمي...  : ملء ال...  
 الجول  ................الطاقة  .....                 

3x1 -  れالمميزا るئيمعرفゅربヰز كゅヰلج るاإسمي 
-  ゅヰحدتيヱヱ るئيゅربヰالك るقゅالط るمعرف (اطヱل ، الヱالج-  るعゅس) 
-  るاستغال العاقヱ るمعرفE = P.t  

2 -1 5kW, 1 -  るئيゅربヰقدر القدرة الك ゆبعض رت るمعرف 
1.1 - 

 ュヱن أヱنゅق ベتطبي:
U

I
R

  れ ع .؛ :I 5 5A, 
1 

-  ュヱن أヱنゅق るمعرفU=R.I تطبيقهヱ ميヱصل أヱلم るلنسبゅب 

1.2 -E U I t. .    
E 6050Wh  

1 
 تحديد الطゅقる الكヰربゅئيる المستヤヰكる من طرف جゅヰز التسخين - 0,5

1.1 -E
n

C
 

n 2420trs 

1 
 

0,5 
 معرفる دヱر العداد الكヰربゅئي في تركيゆ كヰربゅئي منزلي -

 (نقط 4) الثالثالتمرين 
سュヤ  عناصر اإجابة السؤال

 التنقيط
 مرجع السؤال في اإطار المرجعي

1 - るفゅ2المس 2BC V t.  れ ع.؛ :BC 200m 1,5 

- れحداヱヤلمي لゅالع ュゅفي النظ ゅヰحدتヱヱ るسطヱالمت るتعبير السرع るمعرف 
... 
 

2 --  ゆإلى جحر اأرن ゆヤل الثعヱصヱل るالمدة الازم ゆゅحس :

1
1 1

AC AB BC
t

V V

      1؛t 22s  

1بمゅ أن  2t t   إلى جحره قبل أن ゆإذن سيدخل اأرن
ゆヤيتمكن منه الثع. 

2,5 


