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التقديم:   تعتزم مؤسسة صناعية تطوير  جهاز  قارئ األغاني   MP3  قصد ترويجه والتشجيع على شرائه 

لدى الشباب بكميات كبيرة  

 السؤال األول: ) 03  ن/      (

التالي و أسمي مكوناته:أتأمل صورة املنتج    -أ   

 

     

 

 

 

 الرقم االسم

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 - السؤال الثاني : )07 ن/       (

وصوال الى ثم الدراسة بالعديد من املراحل انطالقا من تحليل الحاجة  في الصورة أعاله  يمر املنتج 

.إلتالفا  

ن   (02)  : انطالقا من النشاط السابع أكمل الجزء األخير من املخطط التالي لدورة حياة املنتج –أ   

 

 

 

:................................ واللقب االسم  

.......... الرقم :   7ـ أس 7القسم :   

-أ-  ــدد01عــــ فرض تأليفي  

 التربية التكنولوجية

ببني خالد 23/1/52إعدادية   

 األستاذ : الطاهر املقدم    

التوقيت :    ساعة                                                                       2015 /26/11  20/  

 

 

   ..................... A7 ................    ....   ...................... A9       األتالف A10 
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:التعبير عن الحاجة  أداةأكمل  ألحاجةقبل املرور الى النشاط الثاني ال بد من اقرار   -ب   

(    ن05) 3MPقارئ األغاني   :  املنتج    

 

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

:االقتصادياملصباح أعبر عن الحاجة الى   

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

 - السؤال الثالث : )06ن/       (

العوامل  امللفات الصوتية، املستعمل،  (: 3MP قارئ األغاني )املحيطة باملنتج   العناصر   - *

.الحاسوب ، العين البطاريات،ا ، الطبيعية  

وأكمل بقية ........................: آداة ........األداة أضع املنتج في محيط استعماله ، أسمي  –أ 

ن (01)الرموز   

                             1وت

               0    و                                                2وت                          

                                                                                      ور 

(ن   02.5)                                                      

  

 

قارئ األغاني 

  3MP  ............. 

 الملفات

يةالصوت  

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

العوامل 

 الطبيعية

 المستعمل ..............
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(ن   2.5)  في الجدول التالي: أكمل صياغة وظائف الخدمات -ب  

 الرمز الوظيفة

.............................املستعمل من  ................................يمكن   ور 

......... بالــ............................................يشتغل ...................... 1وت   

.جذابا 3MP قارئ األغاني  ..................................................... 2وت   

3وت تخزن  امللفات الصوتية .....................................................  

......................................................بالعوامل الطبيعية.يتأثر  4وت   

 - السؤال الرابع : )04ن/       (

نستعمل عدة مواد: 3MP ارئ األغاني قلـلصنع الهيكل الخارجي   

التالي: أصنف املواد التالية حسب ناقليتها للتيار الكهربائي بتعمير الجدول  -أ   

(     ن1.5)     –البلور  –النحاس األصفر  – النحاس األصفر  

 

 املادة ناقل للتيار الكهرائي عازل التيار الكهربائي

النحاس األصفرا    

 البلور      

 البالستيك  

       

(   ن1:    ) الى قسمين ، أكمل بما يناسباملعدنية تنقسم املواد   -ب    

 

 

 

 

التى تتفاعل مع املغنطيس :  املادة هي ..................................... :     أذكر املادة   -ج        

العازلة للحرارة هي :                                            ن  (0.75)

ن    (0.75)  ............................................................  

الرقم : .........     7 أسـ 7 القسم :   االسم واللقب : .......................................... 

المعدنية المواد  

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

 البالستيك
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