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 عاجنة الكهربائية المنتج:
 

  .طحينال عجنلمن طرف المستعمل  ةالكهربائي عاجنةال ستعملت تقديم المنتج:

 

 ن ( 0.5)                                          ....................................: المجال الذي ينتمي له هذا المنتج  ما هو -أ (1

    

 ن ( 0.5)                                       طحينلعجن الماذا كان يستعمل اإلنسان  ةالكهربائي ةعاجنالقبل صناعة  -ب

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

  سنستعمل الحاسوبلذا   ةيالكهربائ عاجنةال ه هذدخل بعض التحويرات بأن ن أردنا (2

 ن (  0.5)                    ........................: الصورة بالحاسوبإدخال هو المكّون بالحاسوب الذي يمكننا من  ما -أ

 ن ( 0.5 )                                     ................................. : راج الصورة من الحاسوبخإيمكن لنا  كيف -ب

 (ن 1.5)                                                                        مزهرو نشاط أكمل الفراغات باسم ال (3

 
 

 

     وظائفالمستعملة للتعرف على  ما اسم األداة -أ( 5  ن ( 2)...................................  :ما اسم هذه األداة -أ (4

 ن ( 0.5)  ........................................  الخدمات:            ةالكهربائي عاجنةالهذه األداة   اتمم -ب

 األداة التالية بما يناسب من عناصر ثم قم أكمل  -ب                                                                  

                                                               لكل منها قدم الصياغة المناسبة  و بالمنتج هاربط                                                                     

 ن ( 2.5)                                                                                                                           

 

                                              

 

 

  . 

 

 

 

 

 ن ( 2)                                                                                                                                 

 ............المستعمل من..................................ور : 

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

 بالتيار الكهربائى:...................................... 1وت                                                                       

  ................................ ثمن....................:  2وت          .............................................................

 عين الناظر.............................................. : 3وت       

 

 المدرسة اإلعدادية حبيب ثامر باردو

 سفيان بومنيجل: ألســتاذ: ا

2015/2016 

 

 1عدد  فرض تأليفي

 المادة: التربية التكنولوجية
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 ن ( 2.5)  أكمل الجمل التالية بما يناسب                                                                                       -أ (6

.......................... و يمكن تصنيفها الى مواد  الكهربائيللتيار .......................... موادهي ..................... المواد 

 .............................و هي المواد .......................و مواد  ..................... مثل ...........................وهي المواد 

      للتيار الكهربائي..........................  هي مواد.................................  أما المواد.....................................مثال 

 ن ( 0.5)  ............................ما هي العملية التقنية التي نقوم بها للتعّرف على اللّون األصلي للمواد المعدنيّة :  –ب 

 ن ( 2ما اسم عنصر التحكم المستعمل في األمثلة  التالية و قّدم الرمز المناسب له                             )  –أ ( 7

 الرمز اسم عنصر التحكم 

  ........................... تحكم بجرس المنزل

  .......................... ةالكهربائي عاجنةال

 ن ( 0.5عند اشتراء عنصر تحكم نجد مكتوب عليه بعض األرقام فما هو المقصود بـ :                              )  –ب 

- 250 V  :............................................... 

- 5 A : ................................................. 

 ن ( 2)                                                   تالية وقدم الرمز المناسب لكل منهاما هو نوع مصادر الطاقة ال -أ(8

 الرمز نوعية مصدر الطاقة مصدر الطاقة

 بطارية
.............................. 

 

 مولد طاقة للدراجة
............................ 

 

 

 ن ( 2)                    طمتر حدد :لنعتبر الرسم التالي لجهاز الفول –ب 

 ....................: Lالقراءة  -

 ....................:  Cالعيار  -

 ......................: Eالسلم  -

 ……=..………… = ……………=U  استنتج قيمة الجهد 

 عمال موفقا   


