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:السنــد 

فرن كھربــائي :  حول المنتـَج تتمحـور أسئلة الفرض
.المبين بالصـورة جــانبــا 

.لكل وظيفة ويةـائسـاب مجموع النقـاط و النسبة المباحتاطع أتمم جدول الفرز المتقـ:1التعليمة 

أبرز الرسم البياني المرتب   :2التعليمة 
.للوظــــائف 

الوظــائف
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.فـي الخــانة المنــاسبة ) × ( أجب بـوضع عــالمة :3التعليمة 

.قبل صنع الفرن الكھربــائي تم تحرير وثيقة تعـاقدية بين صـاحب الطلب و المنتـِـج 
................................................وظيفي ُتعـرف ھذه الوثيقة بكراس الشروط ال-*

......................................................تھـدف ھذه الوثيقة إلـى طريقة بيع المنتـَج -*

..................................تحـدد  ھذه الوثيقة العالقة بين المستعمل و المنتـِـج -*

................في ھذه الوثيقة وظـائف الخدمـات محّددة الخصـائص ُتذكر-*

.أثناء الصنع ، تم تجھيز الفرن الكھربـائي بجھـاز مؤقت للتحكم في توقيت اشتغـاله:4التعليمة 
).4\1( انظر الصورة في الصفحة ( مـا ھو نوع المؤقت المستعمل في الفرن الكھربـائي ؟ - أ

................................................................................................................................................................................................................

الكھربـائي ؟مـا الفـائدة من استعمـال جھــاز المؤقت في الفرن -ب

...............................................................................................................................................................................................................

لمي و التكنولوجي ، وتلبية لحـاجة المستعمل ، قـامت المؤسـّسةفي إطار مواكبة التطور الع- ج
). و ھذا مثال لجزء من الدارة الكھربائية . ( بتجھيزالفرن الكھربــائي بجھــاز مؤقت إلكتروني 

.اعتمـادا على الدارة الكھربـائية  المبينة أعاله  أتمم الجدول التـالي:المطلـوب 

الخـاصيـاتاسـم المكـونالرمـز
LED.......................................................................................................1.6v -  10mA
Bz.......................................................................................................9v - 12v
CI.......................................................................................................NE555
R2.......................................................................................................± 5%Ω330
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:5التعليمة 

أكمل الجدول التـالي مبينـا اسم) 4\2( اعتمـادا على الدارة الكھربـائية في الصفحة - 1
.عنصر إشـارة كھربــائية و رمزه و نوع اإلشـارة التي يقوم بـإرســالھــا كل

نـوع اإلشــارة الكھربـائيةالرمــزعنصر اإلشـارة الكھربـائية  

..............................................................................الصمـــام المشع

..................................................
..............................................................................

.أذكـر وظيفة اإلشــارة الكھربــائية - 2
..............................................................................................................................................................................................

:باستعمـال جـدول رمـوز األلـوان التــالي ، حــّدد - 3

)ـاتألوان أحزمة المقـاوم-أ  R1) و( R2)4\2( الدارة الكھربائية بالصفحة المستعملة في.(

R1 = 1.8 KΩ ± 5%R2  = 330 Ω ± 5%

................................................................................الحـزام أألول

................................................................................الحـزام الثاني

...............................................................................الحـزام الثالث

................................................................................الحـزام الرابع

)قيمة المقـاومة - ب R1)4\2( الدارة الكھربائية بالصفحة المستعملة في .(

__
2

__
1

R1 = …......….. × …......…… Ω ± …........……%

R1 = ……… .................................................. …….....…..

فضي ذھبي أبيض رمادي بنفسجي أزرق أخضر أصفر برتقالي أحمر بني  اسود
9 8 7 6 5 4 3 2 1 1الحزام 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2الحزام 

0.01× 0.1× 106 105 104 103 102 101 100 3الحزام 
±10% ±5% ±2% ±1% ±20% 4الحزام 
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. يمثل الرسم التــالي ثـالثة مســاقط للفرن الكھربــائي :6التعليمة 

:المطلـوب 

ـسقط محددا موقعه بالنسبة إلى الُمـسقط األمـاميأكمل الجدول التـالي مبينـا اسم كل ُم- أ
.و مكــان النــاظر 

موقع الُمـسقط حسب الُمـسقط األمـاميمكـان النـاظرتسمية الُمـسقطالُمـسقط

A.....................................من األمــام

B...............................................................................................................................................................................

C...............................................................................................................................................................................

علـى أي طريقة اعتمدت في تحديد مـواقع المســاقط ؟- ب

...........................................................................................حسب................................................اإلسقــاط اعتمدت

بـائي ضع رقم كل عنصر مشــار إليه بسھـمانطالقا من الُمـسقط األمـامي للفرن الكھر-ج 
.)C(و ) B ( علـى المسقطين 
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