
 1    2018 _ 2017 - ثامنة أساسي : 2 فرض تأليفي رقم 
 

 
 ـــــــــــدد :1تمرين عــ 

 
..............................................................................:  أ - اكتب تعريف الّرسم الّتعريفي 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
 ب - ِاعتمادا على رقم المسقط األمامي المعطى لِكّل قطعة أتمم أرقام المساقط األخرى بالجدول الّتالي : 

 
 

 
 
 
  
 

 
  
 
 
    
  
 
   
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

اذ : ماهر القسمطينيتاألس  
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20 
 فرض تأليفي

2رقم   
2ر  م.إ. المنا .... / 05 / 2018  
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6 = 1+5 



 2    2018 _ 2017 - ثامنة أساسي : 2 فرض تأليفي رقم 
 

   ـــــــــــدد :2تمرين عــ 
  القطعة موضوع الّرسم هي صفيحة باب,مطلوب بشأنها :

 
 أ - إتمام كّل ما ينقص المساقط الّثالث المعطاة.

 
 

 .3 : 1 ب - إنجاز ترقيم أربعة أبعاد من اختيارك علما و أّن سلّم الّرسم الّتكبيري يساوي 
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9.5 = ( 1 +4 + 1.5 ) + 3 



 3    2018 _ 2017 - ثامنة أساسي : 2 فرض تأليفي رقم 
 

 ـــــــــــدد :    3تمرين عــ 
    

 أ - أكمل الجمل اآلتية : تحتوي الّدارة المعطاة على :
 
 

......................M* محّرك  ............................و قد  رّكب بـالّتـ .........................إلى طاقة    يحّول الّطاقة 
 معه جهاز فولتمتر لقيس جهده.

 
............................و قد  رّكب بـالّتـ..............Rh* مقاوم متغّير  .........................إلى طاقة    يحّول الّطاقة 

 معه جهاز فولتمتر لقيس جهده.
 

...................................... .......................................بالّدارة و قد رّكب فيها بالّتـ  * جهاز أمبيرمتر لقيس 
 
 

 ب - أكمل ما ينقص الّرسم البياني لهذه الّدارة كنتيجة
  ألجوبتك الّسابقة. 

 
 ج - أكمل ما يلي معتمدا على قياسات الجدول المعطى :

 
 * عندما تنخفض قيمة المقاوم المتغّير.........................

..........................جهد المحّرك   Mشّدة الّتّيار بالّدارة فـ
......................سرعة هذا المحّرك.   و عندها 

 
 * عندما ترتفع قيمة المقاوم المتغّير ................ شّدة الّتّيار

........................... جهد المحّرك    و عندها Mبالّدارة  فـ
 .........................سرعة هذا المحّرك. 

 
   

............................. 
4.5 = 18 x 0.25 


