
 المدرسة اإلعدادية

 2المنار 

 ةكنولوجي  ربية الت  الت  

فيفرض  ي أل  ـــدد 3عــ  ت

 االســم:.........................................

 قب:...........................................الل  

 .......الفوج.......7قم:........    القسم: الر  

 2022/  ... اريخ:  .... /الت  
  60قيت: والت  

 دقيقة

ماهر األستاذ: 

 القسمطينى
20     ............../ 

 
   بعداها أراد مراد رسم دّراجة أخته الّصغرى و الّتي –ب          : أكمل الجدول اآلتي بما يناسب -أ  -1تمرين 

 مم كعرض أو إرتفاع.  055مم كطول و  055هما                                                              
  بسلّم حقيقيّ  ّي األبعادثنائ رأسيّ قّرر مراد إنجاز مسقط         
 تصغيريّ ورسما ثالثا بسلّم  تكبيريّ  ثّم رسما آخر بسلّم        
 ورقات رسم مختلفة األحجام.اربط بسهم ما تراه مناسبا:  3على         

 
 

 
 
 

 
 في المكان المناسب:  Xبوضع عآلمة  كمل الجدول المناسبأ -2تمرين 

 

 ساراإلنح المجرى الّثقب الّشطف المخروط                      الّسطح الماائل الّنتوء الفتحة 

 .……… .……… .……… .……… .……… ..………… ..…… …… شكل إسطواني

 .……… .……… .……… .……… .……… ..………… ..…… …… شكل موشوري

 
عة -3تمرين  قط  المعنّية هي برغّي قبل  ال

                إتمام صنعه.األبعاد المعطاة حقيقّية وحدتها
 الملّيمتر ) مم (.

BC = 60 = CF 
 35وانة = قطر اإلسط

 األبعاد المائلة :
DC = 20 

GH = 100 
  إّتجاه الّنظر : يساري علوي :

 
 
 
 

 055زاوبة اإلستهراب = 

 
 K=  5,0=  اإلستهراب عامل

  أنجز على الّشبكة باألسفل رسما

 ثالثي  األبعاد للبرغي علما و أن  

ائرة  Gال تي تنتمي إليها الن قطة  C1 الد 

زها . الوجه هي O1   و مرك  األمامي 

 مطلوب الّرسم فقط بدون تفسير أو حسابات.* : تامالحظ

 . 1:  1الّسلّم حقيقّي = 

 . Hالّتي تنتمي إليها النّقطة   C2مركز الّدائرة  O2هو نفسه  ADE*مركز المربّع  

  

 القياس المقاسات
 

A4 ...........……….. x 

A3 ............ ……….. x 

A2 ............ ……….. x 

A1 ............ ……….. x 

A0 ............ ……….. x 

…. 
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 2:  2سل م =   

 2:  2سل م =   

 2:  2سل م =   
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 اربط بسهم ما تراه مناسبا مّما يلي:  -4تمرين 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -4تمرين 
 يشتغل المحّرك إذا ما وقع الّضغط على  . G دها مولّد تّيار مستمرّ يشتغل بطاقة كهربائّية مستمّرة يولّ  M محّرك –أ 

 .F.الّدارة محمّية بصهيرة أو B أو A Cقواطع واحد من ال
 

ة كهربائّية مترّددة يولّدها  يشتغل بطاقة Sنّبه أو جرس رّنان م –ب  غذي صدر ت إذا ما وقع  نّبهيشتغل الم .عامّ  م
 .Fمعا.الّدارة محمّية بصهيرة  C  و   B و  Aالّضغط على األزرار الواصلة   

 
 على الّشبكات اآلتية ,مطلوب الّرسوم البيانّية المقّننة لكلّ من الّدارتين الكهربائّيتين الّسابقتين.

 

 

 

 

 * الد ارة ) أ ( :

ين الواصلين ال ر  غط على  الز   .يسمح بتشغيل المنب ه معا B و Aض 

غط على  ين الواصلين  أحدالض  ر   .يسمح بتشغيل المصباح B  أو Aالز 

A  B بان بالت وازي و  .يرك 

A  B بان بالت سلسل و  .يرك 

 يرك ب الفولتمترلقيس جهد عنصر ما , 

ة الت ي ار الكهربائي بعنصر ما ,   مع هذا العنصر. بالت وازي يرك ب األمبيرمترلقيس شد 

 مع هذا العنصر. ت سلسلبال
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 * الد ارة ) ب ( :
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