ثانوية بونور محمد – القل

السنة الدراسية 2021 / 2020 :

اللقب واالسم ........................................... :

المدة  54 :دقيقة

القسم  1 :ج م ع ت 2

الفرض المحروس لمثالثي األول في مادة التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

2021- 2020

التمرين األول  45( :نقاط)

مالحظة هامة  :يمنع التشطيب وترسم المخططات بوضوح مع استعمال األلوان
أردت أن تنشئ منشأة كيربائية فذىبت لشراء العناصر المستعممة والمدونة في الجدول التالي :
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مالحظة :الفواصل الفردية المتوفرة ىي:

األستاذ  :بوحبل رابح

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

10A , 16 A , 20A
يعطى الشكل المقابل :
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التمرين الثاني  43( :نقاط)
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 -1اسم الجهاز ................................. :
 -2وظيفة الجهاز ............................. :
 -3نوع الجهاز ............................... :
 -4المعيار المستعمل ........................ :
 -5القيمة المقاسة ........................... :
 -6توصيل المرابط سليم أوغير سليم ............... :
التمرين الثالث  43( :نقاط)
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كتب عمى مصباح كيربائي ما يمي 220V ; 60W :

 -1ماذا تعني ىاتين الداللتين ؟ ................................ ، ..............................

 -2ما ىو األثر الذي يخمف في ىذا الجياز ؟  ...................لماذا ؟ ............................
 -3احسب الطاقة التي يستيمكيا من أجل ساعتين عمل مقدرة بـ ).(wh
.........................................

الصفحة  1من 2

........................................
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التمرين الرابع  04( :نقاط)
أردنا تركيب إنارة قاعة ومن أجل ذلك زودنا التقني
المتخصص بالمخطط المقابل :
 -1ما اسم ىذا المخطط ؟ ..............................
 -2ما نوع ىذه اإلنارة ؟ ...............................
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 -3قبل تركيبيا أردنا تقميدىا باستعمال البرمجي Shemaplic 3.0
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عندىا فتح البرمجي وجدنا في مساحة العمل المخطط التالي :
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 -أكمل المخطط بحيث يتالئم مع المخطط الذي زودنا بو التقني المتخصص .
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 -4إليك المخططين التاليين :
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اسم المخطط .......................... :

اسم المخطط ............................. :

 -اكمل رسم المخططين مع ذكر اسم كل مخطط .

*** بالتوفيق ***
الصفحة  2من 2
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