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 2018/2019السنة الدراسية   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثانوية 

 2019: ...../...../التاريخ 2019اختبار بكالوريا تجريبي  وزارة التربية الوطنية

 د 30سا و 03: المدة هندسة ميكانيكية: مادة التكنولوجيا تقني رياضي: الشعبة
 

 :اختيار أحد الموضوعين اآلتيينذ  على التلمي
 نظام آلي لمأل وغلق قارورات العطر: الموضوع األول

 :يحتوي الموضوع األول على ملفين
 } 5-4-3-2-1{ الصفحات : الملف التقني - أ

 } 10-9-8-7-6{ الصفحات : ملف األجوبة  - ب
 .ال يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن االختبار: مالحظة

 } 10-9-8-7-6{ : مل صفحاتهيسلم ملف األجوبة بكا
 :الملف التقني - أ

 : تقديم النظام-1
نظام آلي لمأل وسد قارورات العطر، بحيت يتم تعبئة قارورات فارغة بالعطر في المرحلة ) 2(في الصفحة ) 1(يمثل الشكل 

 )منصب الغلق(، بعدها يتم سد قارورات العطر بسدادات في المرحلة الثانية )منصب التعبئة(األولى 

  :وصف تشغيل الدورة -2
 )خارج الدراسة(يتم تحضير المواد الكيميائية عبر خلطها في منصب التحضير 

 .)T1) Mt1=1 يؤدي النطالق الدورة، فيتحرك البساط Dcyالضغط على زر االنطالق �

 Aودخول ساق الدافعة َ  Mt1يؤدي لتوقف المحرك  sمالمسة الزر �

 .t=5sتعبئة القارورة الذي يتطلب زمنا مقداره  يتم  a0بعد مالمسة �

 .Aتعبئة القارورة يؤدي لخروج ساق الدافعة �

 .T2لتحويل القارورة نحو البساط   B يؤدي لخروج ساق الدافعة a1مالمسة �

 .Bيؤدي لعودة ساق الدافعة  b1مالمسة �

 .التي تحمل السدادة Cيؤدي لخروج ساق الدافعة   b0مالمسة �

 .التي تقوم بغلق القارورة  Dيؤدي لخروج ساق الدافعة   c1مالمسة �

  Cيؤدي لرجوع ساق الدافعة  d1مالمسة �

 .Dيؤدي لرجوع ساق الدافعة  c0مالمسة �

 ).T2 )Mt2=1يؤدي لتحرك البساط  d0مالمسة �

 E وخروج ساق الدافعة Mt2يؤدي لتوقف المحرك  kمالمسة الزر �

 .يؤدي إلعادة الدورة e0أخيرا الضغط على   ،Eيؤدي لعودة ساق الدافعة  e1مالمسة �
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 باستعمال أي وسمح باستعمال أي وثيقة
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 :المنتج محل الدراسة-3
بواسطة ) 27(ينقل حركة الدورانية من المحرك إلى برغي التغذية  جهاز مخفض) 3(يمثل الرسم التجميعي في الصفحة 

 } 20-19{ و} 16-9{ مسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة 

 :معطيات تقنية-4
 Pm=3 Kw      ،Nm=1000 tr/mnاستطاعة المحرك 

        Z19=18   ,   m=2     ,       r19-20=1/3: }20-19{المسننات 

 :العمل المطلوب-5
 )نقطة 13.5: (دراسة اإلنشاء -1.5

 )7-6(أجب مباشرة على الصفحتين :تحليل وظيفي وتكنولوجي -أ

 )8(أجب مباشرة على الصفحة  :تحليل بنيوي -ب

 ) نقطة  6.5: (دراسة التحضير  -2.5
 )9(أجب مباشرة على الصفحة  :تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع -أ

 )10(أجب مباشرة على الصفحة  :تكنولوجيا األنظمة اآللية -ب

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

اس

الالمسننا

العمالعمل ال-5-5
دراسة -1.5 درا -1.5

 تحليل وظيفتحليل وظيفي وتك- -أ
أجبأجب مب:ليل بنيوي:تحليل بنيوي -

ن 6.5: (لتحضيرراسة التحضير  ) :5
أج:وطرق الصنعوسائل وطرق الصنع

أجب مباشأجب مباشرة ع:آلليةمة اآللية
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 تجاري  Wاستناد حلقة  2801
  GC40 )و برغي أرخميدسذ (التغذية   عمود 2701

  CuSn9P وسادة 2601

  EN-GJL-200 علبة الخلط 2501
  CuSn9P وسادة 2401

 تجاري  حلقة مرنة 2301
 تجاري  خابور 2201

 تجاري  حلقة مرنة 2101
  Ni Cr 16 36 عجلة مسننة 2001

  Ni Cr 16 36 عجلة مسننة 1901

  S235 أبوب لجاف 1801
 تجاري  BCمدحرجة ذات صف واحد من الكريات  1701

  Ni Cr 16 36 عجلة مسننة 1601
 تجاري  خابور 1501

  C45 عمود 1401

 تجاري  BCمدحرجة ذات صف واحد من الكريات  1301
 تجاري  حلقة مرنة 1201

  S235 أنبوب لجاف 1101
 تجاري  CHcبرغي  1004

  Ni Cr 16 36 عجلة مسننة 0901
  CuSn9P وسادة 0802

 تجاري   Hmصامولة  0704

  EN-GJL-200 صينية 0601
  EN-GJL-200 صينية 0501

  EN-GJL-200 هيكل 0401
   Al Si 13 هيكل 0301

  C40 عمود 0201

   Al Si 13 هيكل 0101
 ظاتحمال المواد التسمية العدد الرقم

 1:1:   المقياس  ثانوية 
  مخفض تقني رياضي -السنة الثالثة ثانوي

  Ar: اللغة همك 3
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 دراسة االنشاء -1.5

 :التحليل الوظيفي والتكنولوجي -أ
 :للنظام اآللي A-0أتمم العلبة -1

 

 
 

الخاص  FASTالمخطط الجزئي للوظائف التقنية أكمل -2

 :بالمخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :جدول الوصالت الحركية التاليأتمم -3

 

 الوسيلة الرمز الوصلة العناصر

27/20    
    3و 14/1

3/4    
9/2    

 

 :الرسم التخطيطي الحركي الخاص بالمخفضأتمم -4

 

 
 Jaأنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط -5

 
 

 Ø22 H7g6هو ) 14(والعمود ) 16(التوافق بين المسننة -6

؛ أحسب ) -5-جدول االنحرافات صفحة (مستعينا بملف الموارد 

 :الخلوص األقصى واألدنى ثم استنتج نوع التوافق

Jmax=……………………………………………….. 
………………………………………………………… 
Jmin=…………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 :نوع التوافق
 CuSn9P )8(إشرح تعيين مادة الوسادة -7

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

 : Al Si 13 )1(ومادة الهيكل 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

…………………………
………………………… 

) 8(الوسادات 
 )'8(و

…………………………
………………………… 

 )15(كتف وخابور
 )17( ومدحرجة

التوافق 
Ø…H7p6 

 المحرك 
 الكهربائي

……………………………
…………………………… 

نقل الحركة الدورانية من 

 )14(إلى العمود )2(العمود 

……………………………
…………………………… 

……………………………
…………………………… 
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مخطط الجزئيالمخطط الجزئي للوظامل 

:

   ووال)) 166((ن المسننة ق بين المسننة 

جدول االنحجدول االنحرافات((دلموارد 

ى ثم استنتج نوعألدنى ثم استنتج نوع التواف

…………………………………
……………………………
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 :حساب مميزات عناصر النقل-8
 :أكمل جدول مميزات المسننات التالي-1.8

 m z d h a r 

 2 18    1/3 

    

 الحسابات-

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………...

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

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

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

، علما V=1.99 m/sبسرعة ) 16( تتم تغذية المسننة-2.8

) 16(أحسب السرعة الزاوية للمسننة  ،D16=92mmأن 

ω16: 

………………………………………………………...

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

………………………………………………………. 

 : N16)16(أحسب سرعة دوران المسننة -3.8

……………………………………………………….. 

…………………………………………..................

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

 )16(للمسننة   C16أحسب المزدوجة -4.8

…………………………………….......................

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

 :rgأحسب نسبة النقل اإلجمالية -5.8

…………………………………….......................

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

 :Nsأحسب سرعة الخروج -6.8

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

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

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

 :الموادمقاومة دراسة -9
بواسطة خابور ) 9(إلى العجلة ) 2(تنقل من العمود -1.9

الي، حيث قيمة كما هو مبين في الشكل المو  Bمتوازي شكل 

وقطر العمود . C=69.7 N.m المزدوجة المنقولة

d14=21mm. 

 .أحسب قيمة القوة المماسية المطبقة على مقطع الخابور�

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

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

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

أحسب الطول األدنى لهذا الخابور علما أن المقاومة �

 .Rpg=40 N/mm2 التطبيقية لالنزالق

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

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

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

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

كعارضة أسطوانية مملوءة ذات قطر ) 2(مود نعتبر الع-2.9

)d ( يشتغل في ظروف االلتواء البسيط تحت عزم

 .Mt=70 N.mااللتواء 

ومعامل   Reg=200 N/mm2علما أن  d2أحسب القطر -

 .s=5األمن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :اللقب:                                             االسم 

........

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

عمودنعتبرنعتبر الع-.2.9-2

))dd ((يشتغليشتغل في ظر   

Mt=70 N.mMt=70 N.mواءااللتواء 

N/mmmm22علما أن علما أن d2ر

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

........................
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،V=1.99 m/s.99 m/sةسرعة 

)16( الزاوية للمسننسرعة الزاوية للمسننة 
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 :تحليل بنيوي - ب
 .لتحسين أداء المخفض والرفع من مردوده، نجري بعض التعديالت: دراسة تصميمية جزئية�

 :أنجز ما يلي  -5-مستعينا بالرسم التجميعي في الصفحة وبملف الموارد في الصفحة

تثبت . بواسطة مدحرجتين ذات كريات بتماس نصف قطري )3(و) 1(والهيكل ) 2(تحقيق وصلة متمحورة بين العمود -

 .المدحرجة اليسرى بواسطة صامولة محززة وحلقة كبح

 )2(والعمود ) 9(تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين المسننة -

 تسجيل التوافقات المناسبة لجلبات المدحرجات-

 ).فاصل كتامة ذو شفتين(ضمان حماية الجهاز -

 
 .موضحا كل  التفاصيل البيانية )A-Aمع المقطع ()  2(للعمـــــود  أتمم الرســـم التعريفي  :يةدراسة تعريفية جزئ�

 .، مع تسجيل األقطار الوظيفيةعلى الرسمحاالت السطوح ضع وو  .ح السمحات الهندسية بدون قيميوضوت
 

 
 

 1:1المقياس 

 :اللقب:                                             االسم

المد

تحقتحقيق و--

تسجيلتسجيل التوافق-

ضمان حمايةضمان حماية الجه-

AA-A((موضحاموضحا كل  ا

سجيل األقطارمع تسجيل األقطار الوظي
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 دراسة التحضير -2.5
 :تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع -أ
كما يبينه الرسم التعريفي الموالي، مع العلم أن  Ni Cr 16 36المنجزة من مادة ) 9(دراسة وسائل وطرق صنع المسننة  نريد 

 .السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة وأن سلسلة التصنيع متوسطة قابلة للتجديد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Ni Cr 16 36إشرح التعيين -1

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

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

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

ما هو أسلوب الحصول على خام هذه القطعة -2

 ):-9-المسننة (

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

 :أتمم الجدول اآلتي-3

 اآللة اسم األداة اسم العملية السطوح

2    
3    
4    

 

حسب ) 9(أتمم جدول سير الصنع للمسننة -4

 }3-1} {4} {5-2} {8-7-6{: التجميعات اآلتية

 المنصب العمليات المرحلة

 مركز الخام مراقبة الخام 100

200   

300   

 تخليق  400

500 4  

  مراقبة نهائية 600

في الوضعية اإليزوستاتية النجاز ) 9(ضع المسننة  -5

أدوات القطع المناسبة، مع تمثيل ) 3-1(السطحين 

 .وتسجيل أبعاد الصنع وتحديد حركات القطع والتغذية

 

إلنجاز   Vfوسرعة التغذية  Nأحسب سرعة الدوران  -6

 f=0.1mm/trو Vc=100 m/mnعلما أن ) 5(السطح 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………….. 
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ب الحصول علىأسلوب الحصول على خ

-:(

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

ضعضع ا--cnnnn55اآللة

-1((السطحين السطحين 

سجيل أبعاد اوتسجيل أبعاد الصنع

f=0
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 :اآلليات -ب
 .، دون األخذ بعين اإلعتبار بقية األجزاء)Dو Cالدافعتان (تقتصر الدراسة على منصب الغلق 

 .أحادية االستقرار 2/5الدافعتان مغذيتان بموزعات 

 :المبسطةواستنتج المعادلة   Cالخاص بالدافعة إنطالقا من جدول الحقيقة امأل جدول كارنوغ -

 
 استخرج المعادلة المبسطةو  Dجدول كارنوغ للدافعة امأل-

 

 :اللقب:                                                    االسم
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