
  يتميز بين الناس  و  هو عامالت التجارية لتسهيل الم    الميزان اإللكتروني ظهر   :  الــــتـــقديم    

 ...للتاجر والحريف على حد سواء    ا واضحينليكون يرة في تحديد وزن البضاعة وثمنهابالدقة الكب    

    

       

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                 

  أتعرف إلى الخصال التي يتميز بها  الميزان العادي والميزان اإللكتروني أ ـ     1تــمــــريــــن

 .ة المناسبة في الجدول التالي في الخان  Xأبين التطور الحاصل بينهما و ذلك بوضع العالمة    ثم   
 

 

 رـــــيــــغ  

 قــــــــيـــدق

 يحدد السعر

 ةـــــدقــــب  

 االستغناء عن

 الـــــقــــاألث 

 ولةـــهــس

 االستعمال

 تستغرق عملية

 الوزن مدة طويلة

 يحدد الوزن

 ة ـــــــدقــب  

 ميزان

 عادي

      

 ميزان 

 إلكتروني

      

 

 .إلى مجال استعمال الميزان اإللكتروني ثم أجيب بنعم  أمام اإلجابة الصحيحة أتعرف  ب ــ 

 

 

 

 أقرأ  التعريف.   بعدة مراحل  تمر دورة حياة الميزان اإللكتروني   أ  ــ  : 2تـــــمــــريــــن عــــدد 

 .وأربط بسهم مفهوم النشاط  بالمرحلة المناسبة 

 اسم النشاط ورمزه                                       مــفـهــوم الـنـشـاط                                

 تحــلـيــل الـحـاجــة A 1          جودة  ــاة  الــلة مع مراعــفي هذا النشاط يتم صنع الميزان اإللكتروني بكميات هائ

 الـــتــعــريــــــف A4                             رونيـكتــيزان اإللـمـال قة على خصائصـم الموافـتـنشاط  تــفي هذا ال

 ــتـــــــــــاجـــاإلن  A7                           رونيـتــالناس إلى الميزان اإللكتأكد من حاجة ــتم الـشاط يـنـفي هذا ال

 لــيهالمصادقة عـ  A6          بالتخلص من بقايا الميزان برسكلتها  أو تدمـيرها                    في هذا النشاط نقوم 

 اإلتـــــــــــــالف    A11          بإنجاز رسوم بيانية للميزان اإللكتروني ولقطعه                    في هذا النشاط  نقوم 

 

 حةـــصـــال   ارةــــجــــتـال غــزو الــفضاء الــتـعـــلـــيـم
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 إلكترونيميزان  
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 الميزان العادي

 األثقال

 ميزان عادي



                                               الميزان اإللكتروني   مع تطبيقها على منتج   أكمل تعمير أداة التعبير عن الحاجة    ب  ـ

 .و الحريفبضاعة وثمنها  ـ  التاجر ــ  تحديد  وزن ال  البضاعة :باإلجابات التالية   ناـيـعـتــسـم  تتت

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

              ………........................................................ 

 

    أعبر عن الحاجة إلى المنتج..................................................................................... 

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

          . لمستعمله  أو المهمات جملة من الوظائف  ي صنع المنتج لتقديم     : 5ــن عــــدد تـــــمــــريــ

 .ف الخدمات  في الصفحة الموالية  قبل  إتمام المخطط التالي أقرأ جدول  وظائ

 بما يناسب  للميزان اإللكترونيرسم أداة التعبير الوظيفي   أ  ـ  أكمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رــاجــتــال

 الــبــضاعــة

 الــطــاولــــة

 الـطــاقـــة

 الكهربائية

 واملـــعــال

 الـــعـــيــــن الطـبـيـعــية

 الـــمـــــيــــزان

 اإللــكــتـــروني

5 

3وت  

5.3 ............................................ ............................................. 

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

 الــــمــيــزان

 اإللكتروني

……………………………… 
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  وني  لجهاز الميزان اإللكتر في الجدول التالي  أتمم صياغة وظائف الخدمات   ب ــ  

ــنــاســ ب    . بــمـَـا يــ 

 

 الــــوظــيــــفـــــــــة                                           الـــرمز        

 .......................التاجر من تحديد  وزن  و ثمن .................................... ن ـ  يٌمك ور

 بـــــســــهــولـــة ..........................................   يستعمل  التاجر   1وت

 ....................................................بــــ ...... .................................... يعمل 2وت

 ...........................................مع  ....................................  يتالءم  3وت

 ................................................................يكون الميزان اإللكتروني   4وت

 .................................................فوق .......................................   يوضع    5وت

 

ـنـعــت   أجزاء الميزان اإللكتروني من  مواد  مختلفة       4تـــــمــــريــــن عــــدد   ص 

 

 من المواد التالية أذكر  في الجدول الموالي  مثالين  لكل صنف   أ  ــ      

 

 حــديــديـــةمــعــادن  مــواد غــيــر معــدنــيــة عـادن غــيــر حــديــديــةمــ

1................................... 

2.................................. 

1................................... 

2................................... 

1.................................. 

2.................................. 

 

جـــــد  حـّـحـأصو  خطأ أو   صواب أقرأ   المعلومات التالية  ثم أجيب بــ ب ــ   .الخطأ  إن و 

 

 .....................................................المعادن الحديدية تحتوي على حديد مع نسبة من الزنك      

 ...................................................... الـــمــعادن الــحديـــديــة تــتــفــاعـــل مــع المغنطيس     

 ........................................................الـــــنــحـــــاس مــــعــــدن ال لــــــــــون لــــــــــــــه    

 ......................................................... ـــنــيـــوم ال يـــتـــفــاعــل مــع الـمــغــنــطيساأللــم    

 ........................................................وم ـــــــــــنـيـــمــــط األلــــئـــالـن خـم هو الـْبـ رنــْز     

 .........................................................يـــ يار الكهربائهـي ناقــلة لــلـتـديـديـة  ـعادن الحـالـم    
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