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L’usage d’un dictionnaire unilingue est autorisé. 
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Le sujet se compose de 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 
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TEXTE 

 

  إبداع لم تنضج وسيلة ...1ث�ثية ا
بعادالالطابعات 

ثالثية األبعاد التي تهدف إلى تلبية البدأت بعض األسواق تشهد في الفترة األخيرة ظهور بعض نماذج الطابعات 
أخذت بالهبوط بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل  ادي، ورغم أن أسعار هذه الطابعاتمتطلبات المستخدم الع

 .سنوات فإنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج
ثالثية الالطابعة  ، عملَ جيا المعلومات في العاصمة برلينالرابطة األلمانية لالتصاالت وتكنولو في ح عضو ويوضّ 

فوق بعضها  الخاماد و الميع المنتجات من خالل تراكم ار أو البّناء، حيث يتم تصنه مشابه لصانع الفخّ األبعاد بأنّ 
عتبر البالستيك السائل ويُ . على هيئة طبقات، وفي البداية يلزم تصميم المنتجات كنماذج افتراضية ثالثية األبعاد

  .هو المادة األساسية المستخدمة في أغلب الحاالت
  :  ويمكن باستخدام هذه الطابعات إنتاج ثالثة أنواع من العناصر واألشياء

والمجوهرات أو النماذج المعمارية أو األجزاء  ت الكميات المحدودة مثل قطع الحليّ الها األجزاء البسيطة ذاأوّ 
  .اإلضافية لأللعاب

خاصة في مجال التقنيات الطبية مثل إنتاج المفاصل  دة رخيصة نسبياً كما يمكن استخدامها إلنتاج أجزاء معقّ 
  .األطراف الصناعية وأطقم األسنانو 

بإنتاج النماذج االختبارية لألدوات المختلفة واألجهزة المنزلية والهواتف الجوالة بسرعة أما النوع الثالث فيتعلق 
  (...) .كبيرة

ثالثية األبعاد من بعض مواقع الويب، وٕاذا رغب في وضع تصاميم الويمكن للمستخدم تنزيل نماذج الطباعة 
مج للرسم الرقمي لتصميم األشياء خاصة به وكان يمتلك الموهبة الالزمة لذلك فيمكنه االعتماد على برنا

  .والمجسمات الخاصة به، أو القيام بنسخ األشياء الموجودة بواسطة ناسخ ضوئي ثالثي األبعاد
ويؤكد الخبير بالهيئة األلمانية كريستيان شولتر أن هناك حدودا إلطالق الخيال واالبتكار بواسطة الطابعات 

أن يتذكر دائمًا أنه سيحصل في نهاية المطاف على قطعة  ثالثية األبعاد، حيث يتعين على المستخدمال
  .بالستيكية، لذا عليه التحقق مما إذا كانت القطعة التي سينتجها تتمتع بالمتانة والثبات الكافي أم ال

ثالثية األبعاد قبل الشراء والتحقق من المجسمات التي يتم طباعتها، الويشدد الخبراء على ضرورة تجريب الطابعة 
بصفة عامة بضرورة االنتظار حتى يظهر الجيل التالي من هذه الطابعات " كمبيوتر بيلد"حين تنصح مجلة في 

التي تصفها بأنها وسيلة رائعة لإلبداع والتجريب ولكن لم تصل بعد إلى مرحلة النضج في حين ال تزال تكلفتها 
 .باهظة

  
 .3/11/2013، بتاريخ الجزيرةمن موقع        

  
                                                           
1
 Imprimantes 3D. 
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TRAVAIL À FAIRE  

 

1) Rédigez, en français , un compte-rendu du texte arabe, en faisant apparaître les idées 
principales qui y sont développées. (10 points) 

 

2) Vous travaillez au sein d’une agence de publicité à Beyrouth. Votre directeur est vivement 
intéressé par les imprimantes à trois dimensions. Il vous demande d’envoyer un mail à 

l’unique distributeur à Beyrouth, la société « Hassoub al-Rad » "حاسوب الغد" . 

Dans cette lettre, vous développerez notamment les points suivants : 

- présentation de l’agence de publicité dans laquelle vous travaillez ; 

- demande d’informations sur les imprimantes à trois dimensions (modèles disponibles, 
caractéristiques techniques, consommables, prix, délais de livraison, formation à leur 
utilisation, service après-vente). 

Vous rédigerez ce mail en arabe , en respectant les normes de présentation. 
(10 points) 

 


