
ةالمدرسة اإلعدادي    

   .1نار بالم
يد أحمد بن بلقاسم: إعداد   الس 

في  3أليفي عدد الفرض الت    

.ةربية التكنولوجي  الت    
.االصالح  

:العدد المسند 999:قمالر    

...../02 
.دقيقة  02:منالز   0211ماي    29 .1: اربالض    1و  3 أساسي 7   

 .سوف نهتم  بنظافة الورقة.(وعددها ثالثة).تمارين على نفس الوثائقتنجز كل ال  

لتمرين ال   و   (نقاط 0)                                                          .دقائق 6                                               :األ 

ح األخطاء فقط( أو خطأ  صواب) في الوادي المناسب  Xأضع عالمة     .                         ثم  أصح 

 :تصحيح الخطأ :صواب :خطأ :المعطى

الق ذو الورني ة  الق ذو الورني ة   X .هو األكثر دق ة1/10ème القدم الز   .دق ة قل  األهو 1/10ème القدم الز 

ه أسنان الش فرة الى الخلف عند تركيبها على  توج 
 .هيكل المنشار

X   ه أسنان الش فرة الى عند تركيبها على  ماماألتوج 
 .هيكل المنشار

تمث ل خطوط االستهراب الحافات العمودي ة على 
بورة للقطعة  .الس 

 X  

لم مبهم أي ال وحدة له   X  .العدد الذي يمث ل الس 

م  وران للمثقاب حركة الت قد  وران للمثقاب حركة تسم ى حرك  Ma . Xتسم ى حركة الد    Mc قطعالة الد 

سم الت قني  هي  الوحدة األساسي ة للقيس في الر 
 .نتمترالس  

X   سم الت قني  هي الوحدة األساسي ة للقيس في الر 
 .المل يمتر

قيس درجة الورني ة    1mm. Xهي   1/10ème قيس درجة الورني ة  
ème1/10   هي mm0.9. 

نة سم الش امل المدو    X  .هي جدول يصحب ضروري ا الر 

انيتمرين ال    (نقاط 4 )                                                    .دقيقة  20                                               :الث 

 
 
 

 : مة السل  عدر بقاذك   -6
سم      ول على الر   مالسل  =       الط 
ول الحقيقي          الط 

 :سمم انجاز هذا الر  أحسب اذا سل   -7
سم  =      74    =      1.            ول على الر    لمالس  =  الط 

ول الحقيقي          1480        20   الط 
 20: 1:    لم اذا هو الس   -8
 لم ؟ما هو نوع هذا الس   -9

 .سل م تصغير               
راجهذه الما هو ارتفاع  -01    سم ؟ة على الر  د 

mm.43 . Hd = 
 :أحسب ارتفاعها الحقيقي   -00

سم االرتفاع     =       43   لمالس  =  على الر 
 Hr                   االرتفاع الحقيقي 

  : هو اذا االرتفاع الحقيقي      
mm                 .43 x 20 = 860 .Hr = 

 (:تنفيل بنقطة)سؤال اضافي  -21
راجة؟عجلة اما هو القطر الحقيقي  ل  لد 

سم القطر        =      27  لمالس  =    على الر 
 Dr                     القطر الحقيقي 

  : هو الحقيقي   قطراذا ال    
mm.27 x 20 = 540.Dr = 

سم أعاله  :الحظ الر 
سم؟ -1 سم الش امل     ما هو نوع هذا الر   .الر 
م فيه مختلف قطع  ينقص -0 سم جدوال تقد  هذا الر 

راجة نةماذا يسم ى هذا الجدول؟ , الد   .المدو 
, عددها, رقم القطعماذا نذكر داخل هذا الجدول؟  -3

تها, تسميتها  .والمالحظات ان وجدت, ماد 
راجلهذه ال ول الحقيقي  ما هو الط   -1  ة؟د 

m.1,48.mm= . 1480.. Lr  = 
 سم ؟ما هو طولها على الر   -5

mm         ..74..Ld = 

الثمرين الت    (نقاط 4.5)                                                  دقيقة 12                                                  :الث 

الق وقيس بعض القطع أثناء   الية, استعمال القدم الز  لنا على الوضعي ات الت   :تحص 

سم  -1  :الت الي الكلمات المنقوصةأتمم على الر 
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لها في الجدول            2-   :أقرأ القياسات وأسج 

 (.2)القراءة  (.1)القراءة 
 

 

 

 
  E2 = 60 + 0,5 = 60,5 mm (:0)القياس  : E1 = 80 + 0,7 = 80,7 mm(1)القياس 

 (.4)القراءة  (.3)القراءة 
 

 

 

 

 . E4 = 93 + 0,1 = 93,1 mm (:4)القياس  . E3 = 159 + 0,7 = 159,7 mm (:3)القياس 

ابعمرين الت    (نقاط  6)                                                    دقيقة 20                                                  :الر 

 ( مم 5قيس ضلع مرب ع الش بكة هو :)الممث لة بوجهها األمامي  على الش بكة أسفله, نعتبر القطعة الموشوري ة المثقوبة بثقب نافذ  

سم هو   AB= 160 mm:مك الحقيقي  لهذه القطعة هونعتبر أن  الس   (2   2: 1وسل م الر 
سم؟ ( خطوط االستهراب)ما هو طول الخطوط المائلة   = ’x 0,7 = 56 mm     .A’B (160/2 )على الر 

سم الث الثي األبعاد لهذه القطعة معتمدا في ذلك على المعطيات الت الية, أنجز على الش بكة أسفله (0  :الر 
 : األمامي   الوجه

سم)  (.أنظر الر 

 

𝜶:زاوية االستهراب .علوي نيمي: ات جاه الن ظر   k = 0.7:عامل االستهراب     

لم مك الحقيقي   .1:2: الس   .الث قب نافذ .161: للقطعة الس 
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ين الكبيرين  الفك 

.األبعاد الخارجي ةلقيس   

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

المسطرة 

جة .المدر   

ين غيرين لقيس   الفك  الص 

اخلي ة األبعاد .الد   

.الورني ة  

 المزالق

 
 معيار األعماق

.األعماق لقيس  



 (نقاط  3.5)                                                دقائق 10                                                 :الخامسمرين الت  

أو بالمفردة المناسبة , سمالية برقم من أرقام الر  أكمل الفقرة الت  ( 0
: قببهدف ترتيب مراحل انجاز الث    

( 9)بسحبها على العمود ( 6)نقوم بتعديل موقع المنضدة  .0
كيزةتثبيته على  والذي تم    (.7) الر 

ةوفقا ل( 4 ) المثقاباختيار  يتم   .2  .الث قب القطعة ولقطر ماد 
و  المفتاحبواسطة ( 10)ت المثقاب على الممسك يثب   .3

 (.5) المشبك
 .المخطاط و المسطرةسطة قب على القطعة بواد مكان الث  نحد   .4
 .المنقاطو  المطرقةعلى القطعة بواسطة  قبالث  ط مركزننق   .5
 . الملزمةدا القطعة في ت جي  ب  نث .6
 .الث قبد من مدى مطابقة المثقاب مع مركز نتأك   .7
 (.11)رعة من داخل حاوي تغيير الس   وراند  الل سرعة نعد   .8
 (.4) المثقابفيدور ( 1)قابة بواسطة القاطع ل الث  نشغ   .9
 (.3) راعقب استعانة بالذ  ة الث  نقوم بعملي   .01

 

الية بما يناسب من مفردات (0 سم الجانبي, أتمم الفقرة الت  روري تين لعملي ة الث قب على الر   :وارمز إلى الحركتين الض 
 ة بحركة دورا ني   المثقابيقوم , الث قب أثناء عملي ة

 تسم ى  تنق لوحركة , (Mc)القطع تسم ى حركة 

م  حركة قد   .ثابتة بينما تظل  القطعة(. Ma)الت 

 (أذكر قاعدتين) :من قواعد الحماية أثناء عملي ة الث قب

 عدم نسيان المفتاح في الممسك. 
 عدم ارتداء مالبس فضفاضة أثناء عملي ة الث قب. 
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 11 أحمر أخضر
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