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 الثني الحراري  آلةالمؤسسات الصناعية  في تطوير  إحدىفكرت *)  

  . وذلك بالتحكم فيھا عن بعد 

        ::::العمل المطلوبالعمل المطلوبالعمل المطلوبالعمل المطلوب

 اربط بسھم  )1

  ــ  مجھز بدارة بھا عنصر حماية                       الثني الحراري     آلةــ 
  عنصر متقبل ــ جھاز التحكم عن بعد                        ــ  مجھز بدارة بھا

في  حدد العنصران المسؤو/ن على ضمان التواصل بين جھاز التحكم وآلة الثني ورمزيھما )2
 :الجدول التالي

  الرمز  ا�سم  المكونات
  الكون ا/ول

  
    

  المكون الثاني
  

    

 .عن العمل  فجأةالثني توقفت  آلةعند استعمال  )3

  ؟ أو/نتفقد  أنا ــ ماذا يجب 
                .....................................  

كل  أنمن  التأكدجديد بنفس الخاصيات مع  بأخرب ــ لنفترض انه تم تغيير ھذا العنصر 
  .لكن الجھاز لم يشتغل بعد  .مكونات الدارة غير معطبة 

  اتجھنا نحو خزانة المراقبة  
  ؟ Aحظتماذا س
  .....................في وضعية  أصبحت........................ .مجموعة من  أن أ/حظ

 : المخبر ب المراقبة  لخزانةالتالي  الرسم البياني المقنن أخذنا )4

  
  
  
  
  
  

                              

  

  ضغط مرتفع آ/تضغط منخفض    آ/تدارة النشائب              اBنارةدارة                                 

 المدرسة اBعدادية حي النور
  طاوينبت

  فرض تأليفي
  2عدد

  تربية تكنولوجية

  2010ـ  2009: السنة الدراسية

  :ا�ساتذة
  بشير مشابط

  دقيقة  60: مدة الفرض 

  : .......الرقم.....       أ 8: القسم: ............................  اللقب: ............................ا"سم
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  GD.................................                  لدارة الخزانة  بيانيانطAقا من الرسم الــ  *     1.5

 1Dd.................................                            : العناصر التالية  أسماءاذكر   ) أ

                                                            .................................3 Dd  

 : اذكر العناصر الخاصة بالدارات  التالية   ) ب
  .........................................................................: .ضغط منخفض آ/ت   
  : .................................................................................. اBضاءةدارة    

  :اتمم الجدول التالي ) ج   

  الخاصيات  الوظيفة   العناصر 
  ...............................................   أليقاطع 

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

  ............................................  قاطع فارقي
..........................................  

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

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

.........................  
  ....................................................................؟ اIرضيما ھو دور السلك ) د   

 :دارة جھاز التحكم التالية تأمل       

 ھي المكونات التي تتقبل التيار الكھربائي ما  ) أ

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

.................  
 اتمم بما يناسب   ) ب

  مع ............... متر بـ  ا/مبارــ يركب      
  التيار الكھربائي................. ويقيس  المتقبل

  مع ................ ــ يركب الفولت متر بـ      
  الطاقة الكھربائية .............المتقبل  ويقيس 

ارسم رسما بيانيا مقننا لھذه الدارة مع إضافة  ) ج       
  مع الصمامفولت متر و امبارمتر :أجھزة ألقيس

  

  
 

  
  
  

http://boutitimehdi.jimdo.com 



  http://technique.africa-web.org                                           ةالتربية التكنولوجي
 

 

2 

  
 :مقاوما متغيرا  للتحكم في الشدة والجھد وقمنا بتجارب وتحصلنا على النتائج التالية   أدرجنالو  )5

 

  جھد الصمام  شدة التيار  جھد المقاومة  قيمة المقاومة
Ω5  V0  A0.1  V1.5  

Ω10  V0.5  A0.05  V1  

Ω15  V0.75  A0.04  V0.5  

Ω20  V1.5  A0.01  V0  
  
 .اتمم المAحظات التالية بما يناسب   ) أ

  يرتفع  قيمة المقاومة و....................فارق جھد المقاومة ينخفض كلما  أن أ/حظــ 
  .قيمة المقاومة..................... كلما 

  .قيمة المقاومة ..................شدة التيار الكھربائي تنخفض كلما  أن أ/حظــ 
  .كلما انخفضت قيمة المقاومة ....................الصمام فارق جھد أن أ/حظــ 
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