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 وجدة بـ ثانوية عبد الخالق الطريس اإلعدادية
 ....... ...... ......... ................... ..................... : االسم والنسب

 ...... ...................... . .... : الرقم . . . ............... ......... .... : القسم

 عــكــة عبد العزيز : األستاذ

 ) 1 األسدس ( 2 فـرض
 ولوجيا الصناعية ـ كن ـ ت ـ ادة ال ـ م في

2015 

 دقيقة 45 : مدة اإلنجاز
 : الـنـقـطـة

 : PERCEUSE AUTOMATIQUE ةاآللية ـ ب ـ ق ـ المث
 a تضغط على الزر العامل الصفيحة الحديدية فوق سطح العمل، ع بمجرد ما يض

 حتى تتم عملية M ألسفل بفضل محرك كهربائي المثقبة في النزول إلى ا أ تبد ف
 اك ذ أن . تشرع في الصعود إلى األعلى لتعود إلى وضعيتها البدئية م الثقب، ث

 . العملية يسحب العامل الصفيحة الحديدية و يضع الموالية لتتكرر نفس

 ؟ حسب السهم المراحل التي ينجزها المنظم مرتبا مناسبة اتمم الخطاطة أسفله بوضع العبارات التالية في الخانات ال - 1
 c الضغط على الزر - b الضغط على الزر - a الضغط على الزر - المثقاب ل بدء نزو - المثقاب د بدء صعو

 a الضغط على الزر املثقاب ل بدء نزو c الضغط على الزر املثقاب د بدء صعو b الضغط على الزر
مـنـظم با ماذا نـعـنـي - 2  ؟ اآللــي ـل

 ؟ أتـمم جدول املـقـارنـة التالـي - 3
 FC4 FC3 FC2 FC1 المجموع % النسبة
15 3 0 FP 3 FC2 2 FC1 2 FP 
25 5 0 FC3 2 FC1 3 FC1 
40 8 FC2 3 FC2 3 FC2 
20 4 FC3 2 FC3 
0 0 FC4 

100% 20 
 الوظيفي للمثـقـبـة اآللـيـة ؟ أرسـم ثـم إمأل التمثيل - 4

تـسـويـق ؟ - 5  ما هو الـهدف من اـل

 تسهيل بيع املنتوج ألكرب عدد من املستهلكني و حتقيق الربح بالنسبة للمقاولة
 ؟ إمأل الـجدول الـتـالـي بـما يـنـاسب - 6

 نظـم نـوع الم الوظيفـة اإلجمالية مادة العمل بالمخرج مادة العمل بالمدخـل إسم المنظم

 آلـي طبع املعلومات على الورقة ورقة مطبوعة ورقة بدون معلومات طابعة الحاسوب

 ؟ شروط يـتـضمنـها دفـتـر التحمالت الوظيفي 3 أذكـر - 7

 تعيني الوظائف اخلدماتية – التعبري الوظيفي عن احلاجة إىل املشروع – اهلدف من املشروع -

 ها ترتيب الوظائف حسب أمهيت – مميزات الوظائف -

� 

4 

 اب ـ ق ـ مث

b 

 صفيحة حديدية

a 

 ف ا ـ ف ـ ش زجاج

 ط ـ ضاغ

c 

M 

 ل ـ م ـ ع ـ ح ال ـ ط ـ س

3 
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 دون و يؤثر على مادة العمل بطاقة خارجية، يستقبل التعليمات و يصدر األوامر و ينفذها هو منظم يشتغل

 تدخل املستعمل يف صريورة االشتغال

 صفيحة خمروقة صفيحة سليمة خرق الصفيحة بطريقة آلية

 مثقبة آلية

 الطاقة الكهربائية املستعمل
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