المدرسة اإلعداديّة
بقعفور

فرض تأليفي عــــــــــــــــــ  1ــــــــــــــدد في مادة
التّربية التكنولوجية

األستاذ  :سفيان الجربي
التاريخ :

التوقيت  60 :دقيقة

الضارب 1 :

اإلسم :
...............................
اللقب :
.................................
القسم ............ :الرقم :
/22 :........
العدد

تقديم عام للمنتج :

يحتاج سائق ال ّشاحنة أو السيارة عند توقّفه على حافة الطريق إلبدال عجلة مثقوبـة
مثال إلى مثلّث التّوقّف حتّى ينبّه بقيــة ال ّس ّواق إلى وجوده ويم ّكنهم من رؤيتـه
من مسافة بعيدة وبالتالي اتّخاذ الحـــذر الالّزم .وحتّى يجلب المثلث انتباه الس ّواق
أكثـــر ف ّكرت مؤسّسة صناعية في صنع مثلـث مضيء رفّاف.
وفيما يلي ال ّدارة الكهربائيّة لمثلّث التّوقّف المضيء الرفّاف :

الجزء األول  :وظائف الخدمات
ّ
ّ
ّ
نق ّدم فيما يلي وظائف خدمات مثلث التوقف المضيء الرفاف
المجموع النسبة
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ور  :يم ّكن المستعمل من تنبيه
س ّواق السيارات على الطريق
بوجوده.
وت : 1أن يقاوم العوامل
الطّبيعيّة.
وت : 2أن يعمل بالطّاقة
الكهربائيّة.
وت : 3أن يعجب العين.
وت : 4أن يكون ثمنه مناسبا.
 -1قم بإتمام جدول الفرز
المتقاطع :

مالحظة  :الوظيفة ال ّرئيسيّة
تكون دائما أه ّم من الوظيفة
التّكميليّة.

وت4
المجموع

 -2قم بانجاز رسم بياني في
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شكل أعمدة لوظائف خدمات مثلّث التّوقّف المضيء ال ّرفّاف مرتّبة.
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 -3هل يمكن حذف وت 3؟ علّل إجابتك
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
ي
الجزء الثّاني  :اإلشارة الكهربائ ّ
 -1ما هو نوع اإلشارة الّتي يؤ ّديها مثلّث التوقّف المضيء؟
......................................................................................................................
 -2ما اسم العنصر اإللكتروني الّذي يقوم بهذه اإلشارة في دارة المثلّث المضيء؟
.......................................................................................................................
 -3اذكر رموز هذه العناصر مستعينا برسم ال ّدارة...........................................................
الجزء الثّالث  :التح ّكم في التّوقيت
 -1ما اسم العنصر الّذي يم ّكن من الحصول على اإلاضاءة ال ّرفّافة ( يعني تكرار إاضاءة المصباح
وانطفائه ) ؟ ......................................................................................................
 -2ل ّون هذا العنصر على ال ّدارة الكهربائيّة لمثلّث التّوقّف المضيء الموجودة في الصفحة األولى .
 -3كيف يمكننا أن نتح ّكم في م ّدة إاضاءة وانطفاء مثلّث التوقّف ؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 -4ما هو دور المقاوم  R3؟
..............................................................................................................................

الجزء ال ّرابع  :ال ّرسم التّعريفي

التّقديم :
يقع إلصاق هذا الممسك في إحدي
جوانب الحاسوب وهو يم ّكننا من
مسك وحمل الوثيقة الّتي سنقوم
بمعالجة النّصوص الموجودة بها
لتكون مباشرة أمام المستعمل.

المسقط اليساري
للقطعة ( )1بمفردها.
بمفردها.

 -1قم بتلوين ك ّل قطع الرّسم ال ّشامل بألوان مختلفة حسب اختيارك.

1.5
5.0×3

 -2ما هي القطعة الّتي يعلّق بواسطتها المنتج على الحاسوب؟
رقمها ................................................ :
اسمها ............................................... :
 -3ما هي القطعة الّتي تمسك بالورقة؟
رقمها ................................................ :
اسمها ................................................ :
 -4ما هو سبب وجود فتحات كثيرة في القطعة ( )2؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 -0أكمل الرّسم التّعريفي للقطعة ( )1مع ترقيمها :

