المدرسة اإلعدادية بالمنار .1
السيد :أحمد بن بلقاسم .
المستوى 9 :أساسي 1 , 2 , 3 , 4
الفرض التأليفي  2في التربية التكنولوجية.
الضارب.1 :
الزمن 60 :دقيقة.
التاريخ 6 :مارس .2014
الرقم999 :
االصالح.
الرقيق.
تقديم المنتج (موضوع الفرض):
أداة ثقب اللّوح ّ
يستعمل هذا المنتج لثقب اللّوح الرّ قيق ( صفيحة معدنيّة ال يتجاوز سمكها  3مم).
كيف ّية االستعمال :يقوم المستعمل بتدوير ذراع ال ّتشغيل ( ,)9ممّا يؤ ّدي إلى دوران برغي ال ّتشغيل ( )7وبال ّتالي إنزال
الموجّ ه ( )3لتثبيت اللّوح الرّ قيق وثقبه بواسطة المخرز (.)2
رسم ثالثيّ األبعاد.
رسم مف ّكك.

األول 51 - :دقيقة -
ال ّتمرين ّ
)1
)2
)3

)4
)5

)6
)7

 51نقاط

أتمم نقل أرقام القطع من الرّ سم ال ّشامل للمنتج (الصّفحة  )2 :4إلى الرّ سم المف ّكك.
ألوّ ن على الرّ سم ال ّشامل للمنتج (على المسقطين والمدوّ نة) المخرز ( )2باألزرق والهيكل ( )11باألخضر.
أضع عالمة ( )Xفي الخانة المناسبة:
لولب داخلي :
لولب خارجي:
ال ّتسمية:
رقم القطعة:
ثقب غير نافذ:
ثقب نافذ:
X
2
المخرز
X
6
المكبس
X
7
برغي ال ّتشغيل
X
11
الهيكل
X
12
برغي ال ّتجميع
X
13
الصّمولة
ما هي وظيفة المشبك ()8؟ الرّ بط االندماجي بين ذراع ال ّتشغيل ( )9و برغي ال ّتشغيل (.)7
ما هي القطع المساهمة في ربط الهيكل ( )11بالقاعدة ()15؟ برغي ال ّتجميع ( )12والصّمولة ( )13وحلقة االرتكاز (.)14
ما هي الما ّدة المكوّ نة للقطع ( )6( , )3( , )15( , )13( , )11و( – )1ضع ذلك على المدوّ نة -
كيف تعرّ فت على ذلك؟ بواسطة نوعيّة خطوط ال ّتخديش المستعملة في الرّ سم ال ّشامل.
باعتبارأنّ لولب برغي ال ّتشغيل ( )7يمينيّ وخطوته  1..مم:
أ) كيف يجب تدوير ّ
الذراع ( )9كي يرتفع الموجّ ه ( )3إلى أعلى؟ ( أشطب الخطأ )
في اإل ّتجاه المعاكس لدوران عقارب السّاعة
في إ ّتجاه دوران عقارب السّاعة
ب) بكم يرتفع الموجّ ه ( )3بعد إنجاز  6دورات لذراع ال ّتشغيل ()9؟
H = 6 x 1.5 = 9 mm

التربية التكنولوجية

الفرض التأليفي 2

 9أساسي

الصفحة 1 :4

 -م.ا.المنار - 1

السيد :أحمد بن بلقاسم

التربية التكنولوجية

الفرض التأليفي 2

 9أساسي

الصفحة 2 :4

 -م.ا.المنار - 1

السيد :أحمد بن بلقاسم

ال ّتمرين ال ّثاني 51 - :دقيقة -

 51نقاط

فيما يلي الرّ سم ال ّتعريفي للهيكل ( )11بواسطة مساقطه
المنقوصة - :الرّ أسي وفق القطع  –B-Bاليساري–
والعلوي .
ّ
المطلوب -1 :أتمم تعريف هذه القطعة بمساقطها الثالثة .
يمكنك اإلستعانة بالرّ سم ّ
الثالثيّ األبعاد الجانبيّ .
 -2قم بترقيم ّ
الثقب الملولب فقط ,معتبرا أن سلّم الرّ سم
هو .2:1

ال ّتمرين ال ّثالث 15 - :دقيقة -

 10نقاط

أالحظ الرّ سم ّ
الثالثيّ األبعاد لبرغي ال ّتجميع ( )12وأتمّم:
 المسقط الرّ أسي. المسقط اليميني وفق القطع A-A والمسقط العلوي وفق القطع B-B ترقيم اللّولب فقط ,علما أنّ سلّم الرّ سم هو 2 :1التربية التكنولوجية

الفرض التأليفي 2

 9أساسي

الصفحة 3 :4

 -م.ا.المنار - 1
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B

B

ال ّتمرين ال ّرابع 15- :دقيقة -

 10نقاط

نعتبر أنّ الرّ بط االندماجيّ بين الهيكل ( )11والقاعدة ()15
يت ّم بواسطة البرغي ( )12من نوع  Hدون اللّجوء إلى
الصّمولة ( )13والحلقة (( )14أنظر الصّورة الجانبيّة) .

المطلوب:

 -1أتمم الرّ سم أسفله للرّ بط بين القطعتين دون اعتبار
الحدود الخفيّة ( ّ
الثقب).
 -2أعط معنى ك ّل من عناصر رمز البرغي المذكور:
طول الجوء الملولب Vis H M10 - 1 – LH – 30 – 20

شكل رأس البرغي :سداسي

طول البرغي دون اعتبار الرّ أس

قطر البرغي02 :

ا ّتجاه اللّولب  :يساري

خطوة اللّولب

 -3ماذا ّ
تمثل العناصر المر ّقمة على الرّ سم ?

التربية التكنولوجية

الفرض التأليفي 2

 9أساسي

1

طرف البرغي (بداية اللّولب)

2

نهاية لولب الصّمولة.

3

نهاية لولب البرغي.

4

قاع ّ
الثقب الملولب.

الصفحة 4:4

 -م.ا.المنار - 1

السيد :أحمد بن بلقاسم

