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  فوالذ الحامل 1 1
 مالحظات المادة التسمية عدد رقم

  حاملال : السلم
A4 2/4 

 :1التعليمة
 .عملية الثقب النجاز) 2(بعملية الضغط على القطعة ) 1(يقوم الحامل  

 :أتمم, م الثالثي األبعاد للحاملانطالقا من الرس
 ]ن   2. 0 [   .المسقط الرأسي -
 ]ن   2.5  [   .المسقط اليميني -
 ]ن   2. 5 [ .  المسقط العلوي -

            السطواني يمر على كامل ا اإلصبعثقب :مالحظة
 القطعة
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  فوالذ صامولة 1 10
 مالحظات المادة التسمية عدد رقم

  صامولة : السلم
A4 /43 

 :2التعليمة
               انطالقا من الرسم الثالثي األبعاد  

 :أتمم, للصامولة
 ]ن   3 [. المسقط اليميني -
 ]ن   3 [. المسقط العلوي -

 المسقط الرأسيجزئيات : مالحظة  
 كاملة              
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جية من التالميذ انجاز الدارة طلب أستاذ التربية التكنولو      

.   الكهربائية التالية في شكل دارة مطبوعة  
 

 ]ن    2 [ :ل الدارة التاليةمن خال)   1   
 .أقوم برسم بياني كهربائي و مخطط الدارة - أ

 األولىأقارن بين المخطط الموجود على الصفحة   - ب
 .و المخطط الذي رسمته

    ..................................................................  
    .................................................................  
    .................................................................  
    
 ]ن    3  [ :الجدول التالي تعمير أتمم) 2  
 

 
 في الخانة المناسبة )×(اضع العالمة  .]   ن 2  [: أجيب عن األسئلة التالية) 3 

 اذكر من بين عناصر الدارة المكونات -ب                                             :الميلتيمتر يقوم ب -أ    
 .مستقطبةالغير                                                                              

 الصمام المشع                                                               -                                   .قيس أبعاد الدارة المطبوعة -

 المقاوم  -                                         .قيس الجهد الكهربائي -

 البطارية  -                                          قيس التيار الكهربائي -

 عمال موفقا                                                                                 مراقبة استمرارية تواصل المسالك -

تاواألد المرحلةوصف    المرحلة اسم المرحلة 
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 :3التعليمة
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