
 ثبوىَت محمد السرقطىوٍ

   االعدادَت ـ الرببط

 سبعت: مدة اإلوجبز

 2فرض كتببٍ رقم 

 يادة انتكُىنىجيا انصُاػيت   
  .........:انسقى:...............       انقسى  .................................    :االسى وانُسب

         

 

      20   

 :  أجب بتركُس عه االسئلت التبلُت

   ن4/  ـ اػط تؼسيفا  نًايهي ؟1        

 ...………………………………………………………………………………………بياَي انىظائف؟ -

……………………………………………………………………………………………….            

 ………………………………………………………………………………دفتس انتحًالث انىظيفي؟ -

………………………………………………………………………………………………….            

  ن1/  ؟           4 إنً 1ـ زتب يساحم دزاست انجدوي انتانيت بىضغ األزقاو يٍ 2

    تحديد يًيزاث انىظائف    تحديد انىظائف     تستيب انىظائف  صياغت دفتس انتحًالث انىظيفي 

 فٍ إطفبء مصببُح ساللُم العمبرة تلقبئُب بعد تشغُلهب للتحكم"  ( Minuterie)  مؤقتت االوبرة" ورَد تركُب مىظم كهروبٍـ 3       

 . مدة محددة 

     ن1/                           أوني     آني        يًكٍُ  :    هرا انًُظى   ياَىع ـ3-1        

  ن2.5/   ؟  قى بصياغت انىظائف انتانيت ـ3-3           ن 3.5/ ؟    "يؤقتت االَازة"اتًى بياَي انىظائف االتي نهرا انًُظى    ـ 3-2        

 

 
                                             ن 5 / أتًى جدول انًقازَت ويبياٌ انًقازَت ؟  -  3-4

 .  تفضُال طفُفب FC1   فضلت علً الىظُفت   FC2ـ الىظُفت       حيث أٌ 

  تفضُال ممُسا  FC3   فضلت علً الىظُفت   FC2                 ـ الىظُفت 

   تفضُال متىسطبFC1   فضلت علً الىظُفت   FC3                 ـ الىظُفت 

  تفضُال ممُسا  FC3   فضلت علً    FC4ـ الىظُفت                  
  FC4 FC3 FC2 FC1 المجمىع ٪الىسبت 
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       ٪ 1mm         1:   السلم                                                                

                                                              

 ......................................................................................................................ن 1 / ؟   ياذا تستُتج ـ 3-5

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

  ن2  ؟FC2 نتحديد يًيزاث انىظيفت  إيأل انجدول انتاني   -3-6        

 اللُىوت المستىي المعُبر التقدَرٌ الىظُفت
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FC3 صياَت انًُظىسهىنت  

FC4  
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 :  أجب بتركُس عه االسئلت التبلُت

   ن4/  ـ اػط تؼشيفا  نًايهي ؟1        

هى سسى تخطيطي يىضح انؼالقت بيٍ انًُتىج وانؼُاصش انًتفاػهت يؼه ، كًا يبشص كم انىظائف انخذياتيت نهزا : بياَي انىظائف  -

 .انًُتىج في يحيط استؼًانه 

هى وثيقت تؼاقذيت بيٍ انًُتج وانًستههك ، يؼبش يٍ خالنها هزا االخيش ػٍ حاجته انً انًُتىج يٍ : دفتش انتحًالث انىظيفي  -

 .خالل وظائفه انخذياتيت وفق يجًىػت يٍ االكشاهاث وانششوط انًحذدة بذقت 

           

  ن1/  ؟           4 إنً 1ـ ستب يشاحم دساست انجذوي انتانيت بىضغ األسقاو يٍ 2

 تحذيذ يًيضاث انىظائف -  2تحذيذ انىظائف          - 1تشتيب انىظائف       -  3 صياغت دفتش انتحًالث انىظيفي    - 4

 فٍ إطفبء مصببُح ساللُم العمبرة تلقبئُب بعد تشغُلهب للتحكم"  ( Minuterie)  مؤقتت االوبرة" ورَد تركُب مىظم كهروبٍـ 3       

 . مدة محددة 

     ن1/                           أوني     آني        يًكٍُ  :    هزا انًُظى   ياَىع ـ3-1        

  ن2.5/   ؟  قى بصياغت انىظائف انتانيت ـ3-3           ن 3.5/ ؟    "يؤقتت االَاسة"اتًى بياَي انىظائف االتي نهزا انًُظى    ـ 3-2        

 

 
  ن                                            5/ أتمم جدول المقبروت ومبُبن المقبروت ؟    - 3-4

 .  تفضُال طفُفب FC1   فضلت علً الىظُفت   FC2      حُث أن ـ الىظُفت 

  تفضُال ممُسا  FC3   فضلت علً الىظُفت   FC2                 ـ الىظُفت 

 ٪الىسبت      تفضُال متىسطبFC1   فضلت علً الىظُفت   FC3                 ـ الىظُفت 

 50٪   تفضُال ممُسا  FC3   فضلت علً    FC4ـ الىظُفت                  
  FC4 FC3 FC2 FC1 المجمىع ٪الىسبت 
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    FC1   FC3    FC4  FC2    FP     انىظائف        
       ٪ 1mm         1:  السلم                                                                 

                                                            
 دوٌ FC3 واخيشا FC4 وFC2 ثى انىظيفتيٍ FP اثُاء يشحهت انتصُيغ يجب تشكيض االهتًاو ػهً انىظيفت االساسيت ن 1 / ؟   يارا تستُتج ـ 3-5

 FC1اهًال 

  ن2  ؟FC2 نتحذيذ يًيضاث انىظيفت  إيأل انجذول انتاني   -3-6        

 اللُىوت المستىي المعُبر التقدَرٌ الىظُفت

FC2 

 

ضًاٌ اقصً ششوط . .

 انساليت

 يا هى يتؼاسف ػهيها دونيا

 

FP  تًكيٍ سكاٌ انؼًاسة يٍ اطفاء انًصابيح

 بطشيقت تهقائيت

FC1 كهفت انًُظى يُاسبت 

FC2 حًايت انًستؼًم يٍ االخطاس 

FC3 صياَت انًُظىسهىنت  

FC4 تىفيش انطاقت االصيت الشتغال انًُظى 
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ساليت االشخاص 


