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 المنتج: راديو سيارة
 

 تقديم المنتج:

  الموجات الكهرومغناطيسية إلىراديو سيارة جهاز الكتروني يحول 

.لألغاني و البرامج، يثبت على لوحة القيادة في السيارة صوت لالستماع  

عن جهاز تحكم السيارة بإضافة  قررت مؤسسة صناعية تطوير راديو

.بعد  

السوق باهظة الثمن و ال تحتوي على جهاز  المتوفرة في األجهزةألن 

.عن بعد تحكم  

 
:ستتوفر في هذا الراديومن أهم الخصائص التي   

و مطابق  اديو على لوحة القيادة في السيارة بسهولةيثبت الر
 مم) 53 *182 *192(القيادة للوحة 

أمتار 3يشتغل جهاز تحكم الراديو من مسافة   

دينار 45ثمنه  و يكونكغ  1 يزن الراديو حوالي  
.األسود أما اللون المقترح فهو  

 A1و V 12بالراديو يشتغل 

 
)نقاط 9. (التعبير الوظيفي: التمرين األول  

تقديم عام للمنتج -1  
 .والبرامج اإلذاعية داخل السيارة.................................. يندرج هذا المنتج في إطار حاجة المستعمل إلى: الطلب *

 ............................و ال تحتوي على .............................. إن األجهزة المتوفرة بالسوق : رضالع *
إطار الصنع -2  

........................................................يكون الجهاز قابل للصنع و التركيب في   
التعبير عن الحاجة -3  

..............................................................................................................يمكن راديو السيارة  
:التعبير الوظيفي -4  
 

 
 ور 
4وت    
 
 
1وت   
  
3وت  2وت    
 

 المدرسة اإلعدادية
 معقل الزعيم 

 ـدد1ـع فرض تأليفي
 التربية التكنولوجية: المادة

 حبيب شابي :األســتاذ

 :.................................................اسم ولقب التلميذ
 20/:..........العدد المسند ..........:الرقم.....أس 8.القسم دقيقة 60: التوقيت 2015-2014

 

 راديو السيارة

.......................  الثمن 

 المستعمل

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

 لوحة القيادة
لعينا  

0.75/ 

0.25/ 

0,5/ 

1.5/ 
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ت وظائف الخدماتياتحديد خاص -5  

)1يم المنتج صفحة رقم تقد(الجدول التالي اعتمادا على الخصائص المقدمة في  تعمير  اتمم  
الليونةمستوى   الرمز الوظيفة المعيار مستوى المعيار 

....................من................ يمكن راديو السيارة الصوت .................. *********  
................................................................  

 ور

................ .................. .........................راديو السيارة....................  .................  1وت   

± 0.1A .................. ................. 

كغ 0.1 ± ........راديو السيارة على.......................  ................. ..................   
بسهولة ..........................  

2وت  

.................  ±مم  2  ................. 

3وت ........................................................... اللون ................... .....................  

................. .................... ................. ................................................................. 4وت   

 
)نقاط 4. (التحكم في جهاز تقني عن بعد: التمرين الثاني  

في ما يلي مثال بسيط لدارة . جهاز تحكم عن بعد للتشغيل راديو السيارة ثم التحكم في تغيير الموجات اإلذاعية نستعم
.ي جهاز الراديوالتحكم و دارة المتقبل ف جهاز الباث في  

 

 
 
 
 

.حدد اسم الدارة األولى و الدارة الثانية -أ  
 : ...........................................................................................األولىالدارة  •
 ............................................................................................... :الدارة الثانية •

 
 حدد اسم العناصر التالية -ب

 ................................................................................ :العنصر الذي تحيط به دائرة •
 ......................................................................... :العنصر الذي يحيط به مستطيل •

 .Dأذكر ماذا يحدث للصمام المشع   B عند الضغط على الزر الضاغط -ج
......................................................................................................................... 
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1.5/ 
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 ).نقاط 7(التعبير البياني  : الثالثالتمرين 
 :لجهاز التحكم عن بعدنجاز رسوم تقنية مختلفة بإيون الصنع قام التقن قبل مرحلة . 1
 ربعةألنواع الرسوم التقنية اأذكر أ 

 ........................الرسم
................................ 

 ........................الرسم
................................ 

 ........................الرسم
................................ 

............................الرسم
................... 

 
 .مقاساتبانجاز رسوم بيانية على عدة  التقنيونقام جهاز التحكم عن بعد لصنع  -2
 . بالمقاس المناسب مقاساتأربط نوع  -أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .اإلجابة الصحيحة أمام )×( أضع عالمة,عند انجاز الرسوم البيانية )1 : 1   : سلم(سلم  التقنيوناستخدم  - ب

 : نوع السلم هو    

 
  سم هذه الخطوطإذكر أ :نواع مختلفة من الخطوط أستعمل التقنيون إنجازهذه الرسوم إل .3

 

 
 

  سلم تصغير
  سلم تكبير
  سلم حقيقي

سم الخطإ  رسم الخط 
...........................................................................   

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

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

 

A4 

A1 

A3 

A2 

 840  x  594  

 420  x  297  

594  x  420  

297 x  210  

2/ 

2/ 

0.75/ 

2.25/ 


