
\3  الصفحة 1

ابن المدرسة اإلعدادّية 

 بغّنوش رشد
 

 تربية تكنولوجّية: الماّدة 

 دق 60: التوقيت

 أساسي 7: المستوى

 بشير عكرمي: األستاذ 

  

 

20/ 
 .........: الرقم  ..................: القسم  .....................................: اللقب  ............................: اإلسم

 

 عّصارة برتقال كهربائّية: المنتج

 :دورة حياة المنتج

 .كل نشاط بالرمز و المرحلة المناسبيناربط بسهم 

 

 

 المرحلة  الّرمز  الـــّنــشـــــاط

ارة برتقال كهربائي ةهناك فعال حاجة لـ التأكد من  أن    اإلنتاج  A1  :عص 

 تحليل الحاجة  A2  :في الو رشات وتخزينها عصا رة برتقال كهربائي ةصنع 

 التصنيع  A7  :ويستعملها عصا رة برتقال كهربائي ةيشتري المستعمل 

 :عصا رة برتقال كهربائي ةتحديد الشروط الالزمة النجاز 
 

A9 
إمكانية دراسة  

 اإلنجاز

 االستعمال   A5  :عصا رة برتقال كهربائي ة لتجربتهإنجاز نموذج من 

 
 :التعبير عن الحاجة (1

 :أجب على األسئلة الثالثة في الرسم التالي (أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رة البرتقال الكهربائي ةاعب ر عن الحاجة لعص   (ب 

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

سم؟ (ج   ماذا نسمي هذا الر 

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

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

 

ارة  عص 

البرتقال 

 الكهربائي ة

 ألي هدف ؟

م الخدمةيلمن   على ماذا يؤث ر ؟ ؟ قد 
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\3  الصفحة 2

 .........: الرقم  ..................: القسم  .....................................: اللقب  ............................: اإلسم

 :التعبير الوظيفي (2
 –المستعمل  –البرتقال : أتمم وضع المنتج في محيط استعماله علًما أن العناصر المحيطة بالمنتج هي (أ 

 .العين –التّيار الكهربائي  –العوامل الطبيعية  –الطاولة 

د الوظيفة الرئيسي ة و الوظائف التكميلي ة على الرسم التالي (ب   .حد 

 

 

 

 

 

 

سم؟ماذا نسمي هذا  (ج   الر 

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

 .أتمم صياغة وظائف الخدمات في الجدول التالي (د 

مز  الوظيفة الر 

 .بسهولة.................................  المستعمل من.....................................  تمكن  1 ور

 .بسهولة........................... طرف  من.....................................  لاستعما مكني 1 وت

 .................................  بـ.....................................  شتغلت 2 وت

 .................................  على.....................................  وضع مكني 3 وت

ارة البرتقال الكهربائي ة  ال تتأثر  4 وت  ................................. عص 

اًبا لـ .................. ................... المظهر الخارجي لـ نوكي  5 وت  ..........................جذ 

 
 :المواد المستعملة (3

 
 خالئط األلومنيوم –ألومنيوم  –بالستيك : أتمم الجدول التالي بالعبارات التالية (أ 

 المادة القطعة

 .............................. إناء - 1

 .............................. إطار اإلناء - 2

 .............................. القاعدة - 3
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 المستعمل

عّصارة برتقال 

 كهربائّية

................... 
 البرتقال
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 1وت
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\3  الصفحة 3

 .........: الرقم  ..................: القسم  .....................................: اللقب  ............................: اإلسم

 

 :أتمم الجدول التالي بوضع عالمة  في الخانة المناسبة (ب 

 خالئط النحاس الخشب األلومنيوم البالستيك النحاس الفوالذ    

       ناقل للتي ار الكهربائي

       عازل للتي ار الكهربائي

       يجذبه المغنطيس

       ال يجذبه المغنطيس

       ناقل للحرارة

       عازل للحرارة

       لونه احمر بني

       لونه رمادي

ي        لونه أبيض فض 
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