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  حاسبةواستعمال الهاتف الجوال كآلة  االمتحانيمنع تبادل األدوات الهندسية أثناء . 

 و صنع تحديث  مجموعة من تالمذة  التاسعة أساس ي تعتزم :  قديمتال

 لوحات اشهارية  ضوئية داخل املدينة للتحسيس بأهمية النظافة.

 

 

 ن      (7.25)   : السؤال األول

 كراس الشروط الوظيفي ؟مضمون ماهو -أ

 ن   (1)................................................................................................................

 فى الجزء األخير من كراس الشروط الوظيفي نرتب وظائف الخدمات بعد اسناد اعداد تفضيلية  –ب 

 لكل وظيفة حسب األهمية:    

  ل كوالنسب للجهازاألشارة الضوئية الخلفية للدراجة باحتساب النقاط أتمم جدول الفرزالمتقاطع

 ن    (3.25)   وظيفة.

 

 

 

:......................و اللقب االسم  

.......الرقم: ..... أســ 9القسم :   

ــدد في مادة01عــــ فرض تأليفي   

 التربية التكنولوجية

ببني خالد 23/1/52 اإلعداديةالمدرسة    

الطاهر المقدم األستاذ :   

دقيقة                             60التوقيت :                                             1/12/2015

    

20/  
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 .ن  (2)  أتمم الرسم البياني العمودي  لجهازاألشارة الضوئية الخلفية للدراجة 
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 الوظائف                                                                                     

 

 ن  (1) أهمية  من خالل جدول الفرز المتقاطع ؟ ولماذا ؟ أقلما هي الوظيفة التى لها  -ج

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

 ن    (4.5)   : الثانيالسؤال 

بعد التعرف على الدارة التجريبية التالية ،أتعرف على المكونات وأتمم الجدول التالي بما  - أ

                                       555NE                             Rh                       h                   يناسب:

  3           G           b                  C                                       C          L1  L2   L 
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 الرقم: ...... أساس ي ...... 9القسم :  ............................................................................األسم واللقب: 

 

                             اسم المكون المكون 

V12=G  

R  

RR  

C- 1C مكثف مستقطب 

b  

1H-2H-3H  

555 NE  

 (ن      3)                                                                               

 هذه الدارة كثيرة األستعمال ، 555NEتحت عدة رموزمنها  555تعرض الدارة المدمجة  -ب 

 .....................على غرار مكيف الهواء أذكر  بعض المنتجات المجهزة بالمؤقت األلكتروني       

 ن    (1.5)....................................................................................................................       

 (      ن 3.5)   :الثالثالسؤال 

والتى تحتوي على صمام مشع أخضر وأكتب على اليسار الحهد والشدة  أتأمل الدارة الكهربائية  –أ 

 وأكمل الجملة التالية بما  يناسب :الكهربائية  لهذه الدارة 

 ن  ( 0.5) ...............................................................................................الصمام المشع هو مكون كهربائي 

 

 
 

U= 

 

 

I= 
 (     = 22ن  0.5) 

 ن    ( 1) هل نستطيع حذف المقاوم المستعمل في الدارة آعاله ؟ لماذا ؟ –ب 

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

حدد ألوان المقاوم باألعتماد على ، R=100Ω±5%قيمة المقاوم المستعمل :       -ج 

 (   ن  1)   جدول رموزاأللوان

 الحزام الرابع الحزام الثالث الحزام الثاني  الحزام األول 

    

 مكيف الهواء     

 



 
4 

                
 ن    (3)    :الرابع السؤال 

 (   ن 1)  أتأمل الدارة الكهربائية التالية ثم أضع عناصر األشارة الكهربائية في دائرة بقلم الرصاص -أ 

 

 

  ن  ( 1) ؟ماهي أنواع األشارة التى  استعملت في هذه الدارة  –ب 

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

 ن    ( 1) األمثلة األخرى من أنواع األشارة التي استعملت في الدارة آعاله: أذكر بعض  –ج 

............................................................................................................................................ 
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 ن        ( 1.75)   :الخامس السؤال 

بعض من األسرة التربوية في يوم الرعاية والعناية قامت مجموعة من التالميذ رفقة 

أنواع مختلفة من الورود كما تمى  غراسةبالمؤسسة التربوية من القيام بحملة نظافة و

 في نفس الغرض .ضوئية تركيزلوحة اشهارية 

 

              

 

 

 

 

 

 

ن    ( 0.75)  اللوحة األشهارية :عرف  –أ   

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

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

ن   ( 1) للتعريف بالمنتج يمكن  اعتماد: –ب   

     1 - ...........................................................  

     2 - ...........................................................  

  
 

 

 .......الرقم: ........ أساس ي 9القسم :  .....................................................................................................األسم واللقب:
 

 

على نظافة  الحديقة المدرسية  حافظ  

رد أحمر * جمال المنظر*  و  

 

 ن


