
 طقان4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّةقدقي21ّّ-ّ:لمرينّاألوّ تّ ال

ك بين الفك   أنبوب نحاسي  ون لتثبيت يستعملها الحرفي   األنابيبلملزمةّرسم شامل  :المعطيات كيزة  -3- المتحر  -1-والر 

 .منقوصة نةمصحوبة بجدول البيانات والمدو   .ورسم ثالثي  األبعاد, أسيالر   قط فة بالمسمعر  

راع :طريقةّاالستعمال  ل ي بدوره إلى تنق  والذي يؤد   -4 - حريكي إلى دوران برغي الت  بواسطة اليد يؤد   -6- دوران الذ 

كيزة مقتربا أو مبتعدا من   -3 - كالمتحر   الفك                              وبذلك يتم   – اعرجاه دوران الذ  حسب ات    –1 -الر 

 .بيت األنبوب الن حاسي  أو تحريرهتث                          
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   المشبك ...... 8
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6 ...... ...................................   
بط ...... 5    قضيب الر 
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   العارضة ...... 2
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قم ة الت سمية العدد الر   المالحظات الماد 

يد أحمد بن بلقاسمّ.ملزمةّاألنابيب 2 : 1: السلم  .الس 

 
 2114ماي  29: الت اريخ

 1/4 2ّالمدرسةّاالعدادي ةّبالمنارّ
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 . أحمد بن بلقاسم: يدالس   .1ة بالمنار المدرسة اإلعدادي  
 .....أساسي  9: المستوى .ةربية التكنولوجي  في الت   3 ي  أليفالت ضرفال

 .1: اربالض   .دقيقة 61: منالز   .2014 ماي 29: اريخالت  

 :......قمالر   :.......................      قبالل  : .............................االسم

X 

Y 

Z 



نة  (1  )عدد القطع وأسماء بعضها)أتمم المدو 

  ؟ما هي  (2

الية؟ ما هي القطع التي (3  تقوم بالحركات الت 

 ................................. تنق ل ................................. ثابتة

 ................................. تنق ل ودوران ................................. دوران

الية؟ (4  ما هي وظيفة كل  من القطع الت 

7 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 11و  9

8 .................................................................................................................. 

انيمرينّالالتّ ّ  نقاط7ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّ-دقيقة12ّّّ-:ّث 
 .بطية وعدد درجات الر  عدد درجات الحر   - : استنتجمحاور الفضاء و وأأتمم الجداول 

فة أعالهنوع الر   -                                            .بط ورمزه لكل من روابط الملزمة المعر 

 . وابط المذكورةالمستعملة في كل  من الر  ( واسمها رقمها) بط  ذكر وسيلة الر   -                                          

ّجدولّالحركات :بطالرّ 
 :أوّمحاورّالفضاء

عددّ
درجاتّ

بطال  :ر 

عددّ
درجاتّ

يةال  :حر 

وسيلةّ :بطنوعّالرّ 

 :بطالرّ 
 :مزّالرّ 
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 ............. الغير ملولبة؟ القطع  ............... القطع الملولبة داخلي ا؟ ............. القطع الملولبة خارجي ا؟



الثمرينّالالتّ  ّطانق5.5ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-دقيقة62ّّّ-:ّث 

ارة الكهربائي ة الت الية ة من , نعتبر الد  امات مشع  م وال    D10 الى D1حيث أدرجت عشرة صم  تي يمكن الت حك 

 .9Vوتغذيتها ببطاري ة ذات جهد  S3و S1, S2فيها بثالثة قواطع 

ة التي  .1 مامات المشع  ف على الص  تعر 
تضيء والمقاومات التي تحميها في 
كل  حالة من حاالت وضعي ة القواطع 

S1, S2 وS3. 
 الّصمامات ...وضعي ة

  المضيئة 
مقاومات 
 S1 S2 S3 الحماية

1 3 5 ........... ........... 
1 4 5 ........... ........... 
2 4 5 ........... ........... 
2 3 6 ........... ........... 

1 3 6 ........... ........... 
1 4 6 ........... ........... 
2 4 6 ........... ........... 
2 3 5 ........... ........... 

ة التي ال  .2 مامات المشع  ما هي الص 
مهما كانت وضعي ة )تضيء بتاتا 

 ؟(القواطع

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

ف على ألوان أحزمة المقاومات  .3  .وقم بحصرها R2و R1 تعر 
                             

  
                                  

 

ف على قيمة مقاومة هذين .  R6أوR5 ب R1 نريد تعويض المقاوم  .4 من خالل ألوان األحزمة تعر 

 .المقاومين

  
                                                 

 

بط )ماذا يمكن أن يحدث؟ , الت عويض بأحد المقاومين اذا تم   .5 اختر من االجابات المقترحة وذلك بالر 
 (.بسهم

R5  ال يتغي ر شيء. 

ة لضعف المقاومة مامات المشع  ة الت يار الكهربائي  , تتلف الص   .فارتفاع شد 

R6 مامات ة الت يار الكهربائي  , الرتفاع المقاومة ال تضيء الص   .فانخفاض شد 

ارة نات الد    .تتلف البطاري ة وكل  مكو 
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ابعالتمرينّال  طانق3.5ّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-دقيقة22ّّّ-:ّر 

الية , أثناء الحملة االشهاري ة لمنتج ما (1 سة بالمراحل الت   . 8الى  1قم بترتيب هذه المراحل من , (أنظر الجدول)تمر  المؤس 

 :المرحلة .الت رتيب

 .بث  الحملة االشهاري ة .........

 .تحديد الش ريحة المستهدفة .........

 .تصميم الل وحات االشهاري ة .........

 .تحديد الميزاني ة المخص صة للعملي ة االشهاري ة .........

سة  ......... وق من طرف المؤس   ....(الت واصل مع الحريف , مدى االقبال)دراسة الس 

 .هاختيار طريقة االشهار ونوعه وتاريخ بث   .........

سة )مراقبة وتقييم الن تائج  ......... ر مبيعات المؤس   ....(تطو 

ة  .........  (مثال  %30تحسين المبيعات ب ) تحديد األهداف المرجو 

 (.أنظر الجدول)الية رق الت  ة الط  استعملت مؤسسة تجاري  , بهدف ترغيب الحريف في شراء منتجاتها (2

 هو نوع االشهار المستعمل في كل حالة؟ ما . أ

 ما هي الوسيلة المستعملة لترغيب الحريف في الشراء؟ . ب

 
  

 : ..........................نوع االشهار : ..........................نوع االشهار : .............................نوع االشهار
 : .....................الوسيلة المستعملة : .....................الوسيلة المستعملة .......................: الوسيلة المستعملة

  
 

 : ..........................نوع االشهار : ..........................نوع االشهار : .............................نوع االشهار
 : .....................الوسيلة المستعملة : .....................الوسيلة المستعملة .......................: الوسيلة المستعملة

ل الت عليب الت الي (3 ف على المعلومات المطبوعة عليه, أتأم  ف بالمنتج, وأتعر  ن باألخضر المعلومات التي تعر  , ثم  ألو 

سة المنتجة ف بالمؤس   .وباألصفر المعلومات التي تعر 
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