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 المستعمل طرف من الكھربائیة الشحذ آلة تُستعملالسند :
 واألدوات  ذات الشفرة الحادةالسكاكین  لشحذ

 نقـــــطة ]                   13.5ــدد  [ 1التــمريـن عــ
   أتمم كراس الشروط الوظيفي -1

                    نقــــطة ]1أ -  تقديم عام للمنتج : [ 
 لشحذ ........................ : تستعمل ھذه اآللة  •

 السكاكین واألدوات  ذات الشفرة الحادة
...........................: بعد البحث في السوق  تبین  أن ھذا المنتج باھض الثمن   •

،يستھلك الكثیر من الطاقة ، صعبة االستعمال ،بجودة متوسطة وال يوفر الحماية 
للمستعمل 

 نقـــــاط ]                   3           ب- التعبير عن الحاجة      [ 
;
;
;
;
;
;
;
;

 
 نقـــــطة ]                   4.5      ج- ............................................ [ 

;;
 

 
 

                                          
;
;
;
;

                                                                                   
 

;
;

<ÌeÜŒ<ÌfÈŒÖÁe<≈Ö^ç<Ì{ËÅ]Ç{¬˝]<ÌâÖÇ{π]
<å]Ü{{{{j{{÷]<Í{{{◊{{{{¬<<VÉ<^{{jâ˘]

<<VÌ{È{{{â]ÖÇ÷]<Ì{{flä÷]2014<I<<2015< 
 

<Ì{{Èe3÷]<ª<Íe^j“<Ö^fj}]
{{{¬<Ì{È{qÁ{÷Á{fl{”j÷]1ÅÇ{{ 

VÏÇ{π]20V‹{{äœ÷]<I—Å8JJJ<å_ 

<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJV‹â˜]
<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVg{{œ{{◊÷]

JJJJJJJJJJJJJV‹{{{{{{{ŒÜ{{{{÷]< 

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

 على ماذا یؤثر ؟ لمن یقدم المنتج خدمة؟

؟ألّي ھدف  

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

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

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

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



د- تحديد خـاصيات  وظائف الخدمات 

; نقـــــاط ]5 أتمم تحديد  خـاصيات وظائف الخدمات مستعينا بالمعطيات التالية : [

/  دورة في الدقیقة A 0.01   /150 /40°  كغ /الحرارة/  برتقالي /± 0.5 الثمن / الجھد /± 

 العالمیة المواصفات

;
 نقـــــاط ]                   6ــدد  [ 2التــمريـن عــ

 خطأبأو  بصواب أجب 
 تشكیلھا بسھولة تعرف عضویة طبیعیة مواد ھي اللدائن . .........                                                       . 

 رسكلتھا یمكن ال والتي حرارة تحت للقولبة القابلة البالستیكیة المواد ھي الحراریة اللدائن          . .........                    

 رسكلتھا       یمكن والتي حرارة تحت للقولبة القابلة البالستیكیة المواد ھي الحراریة اللدائن . ........                      

 رسكلتھا یمكن ال والتي حرارة دون للقولبة القابلة البالستیكیة المواد ھي المتصلدة اللدائن .........                    . 

                                                              الـالتكس مصدرھا منجمي وھي من اللدائن الحراریة.........   

 مقبض السكین                           لصنع الحراریة سیقع اختیار اللدائن اذا كان مقبض السكین من اللدائن.........          

                 . 
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تمكن ألة الشحذ الكھربائیة المستعمل من شحذ ور 
 دورات 10± ............. سرعة الدوران السكاكین واألدوات  ذات الشفرة الحادة 

تعمل ألة الشحذ الكھربائیة بالتیار الكھربائي  1وت
 ........V220  V10 ± 

.........    A 0.5 الشّدة 

ال تتأثر ألة الشحذ الكھربائیة بالعوامل الطبیعیة  2وت
 ....... .........°5 ±

± %5 % 60الرطوبة 

يجب أن تكون ألة الشحذ الكھربائیة ذات شكل  3وت
جذاب 

.......  كـغ 14الوزن 

.............. اللون 

يجب أن يكون  4وت
د ± 10 د 280......... .............................................................. 

.............. السالمة تضمن أداة الشحذ الكھربائي سالمة المستعمل  5وت

نقطة على النظافة 
 والعناية بالورقة


