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 1المنار  :المدرسة اإلعدادية

5و4أساسي7 999:الرقم  ساعةنصف   :التوقيت   

 2013بر نوفم  11 :التاريخ .    أحمد بن بلقاسم  :إعداد

ريقتينّالت قليدي ةّوالحديثةأبيّ  (1            ..... نقاط 3           : نّمزاياّالتطورّالتكنولوجيّالحاصلّأثناءّعملي ةّتحضيرّقهوةّسائلةّبينّالط 

 .نظافة المحيطّ. أ
 .سرعة تحضير القهوةّ. ب
 .راحة المستعمل ذهنّيا وبدنّياّ. ت
 .االقتصاد في المواّد وفي الّطاقةّ.ّث

 

 

 
 ..... نقاط 5ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:مذكورةّأسفلهأتممّالفراغاتّبالمفرداتّال,ّاليةكنولوجياّمثالّبالفقرةّالتّ تعريفّالتّ ّتمّ  (2

 أهداف العلمي أجهزة مشكالت إنساني المنظم فكر التطبيقي علمية معدات
 . اإلنسان ، وتوفير احتياجاته وزيادة قدراته مشكالت ، وتطبيق المعلومات والمهارات لحّل انسانّيها جهد وفكر على أّن بعضهمفها عّري

ق بالعلوم التي تتعّل العلمّيطبيق ن أو الّتمة ، في مجال معّيللمعرفة ، والعلوم األخرى المنّظ المنّظمطبيق كنولوجيا هي الّتالّت أّن آخرون فوعّر
  .دةمحّد أهدافة لتحقيق ات العلمّيظرّيللمعرفة والّن الّتطبيقّيها الجانب دة ، بمعني أّنمحّد علمّيةبيعية بهدف الحصول على نتائج الّط

د علم مجّرليست كنولوجيا أن الّتالبعض اآلخر ، ويعتقد  معّداتد اقتناء قبل أن تكون مجّر داء وحلول للمشكالتوأ فكركنولوجيا الّت إذا فإّن
 .والجانب التطبيقّي يشمل الجانب العلمّي وأشمل من ذلك بكثير فهي نشاط إنسانّي بل هي أعّم أجهزةد أو تطبيق العلم أو مجّر

ورةّالفوتوغرافي ةّالتّ  (3 ّ..... نقاط 4,5ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:أسفلهأكملّالجدولّ,ّلحاسوبّمكتبيّ ّليةانعتبرّالص 

 

:نشر :ادخال  :الوظيفة  :بطر  ال  :االسم  قم  :الر   
X  ّورّالموجودةّعلىّّالن صوصأطبع وذلكّعلىّأنواعّوأحجامّ,ّالش اشةأوّالص 

.الورقمختلفةّمنّ  
 1 الش اشة 

X  ّ ةّبالبرامجّالموجودةّبّالمعلوماتأنشرّكل المركزي ةّّّّالوحدةّّذاكرةالخاص   
...(وبياناتّوأفالم,ّنصوص,ّصور)ّ  

 2 الوحدةّالمركزي ة

X X ّ نّّالهاتفان يّمرتبطّبالوحدةّالمركزي ةّوبخط  االت صالّمنّّالحاسوبأمك 
ّالهاتفّأتلق اهاأبعثّالمعلوماتّأوّ.ّبأجهزةّأخرى مثلّ,ّعنّطريقّخط 

سائلّ .االلكتروني ةاألنترنيتّأوّالر   

مّالص وت  3 مضخ 

X X ّّاألقراصّالمرنةّوقارئّاألقراصّالل يزيري ةّيوجدّعلىّواجهتيّقارئ وزر 
رّفأناّالعقلّّالت شغيلّ .أجزائهللحاسوبّوليّعالقةّبكاف ةّالمفك   

 4 لوحةّالمالمس

X X ّكنيّبيدك كّ,ّعندماّتحر  تكّمنّّ.الش اشةعلىّّمشيرتيتتحر  أوّّتحديدأمك 
.الش اشةكل ّاألشياءّالموجودةّعلىّّتحريك  

ابعة   الط 

 X ّاألوامرأوّالعطاءّّالن صوصبأصابعكّلكتابةّّمالمسيلىّبامكانكّالن قرّع
هّالىّفكل ّماّتنجزهّبالمال .الوحدةّالمركزي ةمسّيوج   

  المودام

X  ّ الفيديوالمصاحبةّللبرامجّوشرائطّّاألصواتأسمعكّكل.   الفأرة 
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فّعلىّوظيفةّكلّ  (4 فيّّليةاضعّالمفرداتّالتّ ,ّ(المكتب)ّاسوبالت اليةّوالموجودةّعلىّشاشةّالحّريطّاألدواتشمنّّعنصرّبهدفّالت عر 

سمينّالتّ ّمكانها  ..... نقاط 3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:لييناعلىّالر 

بداية ونهاية  ما بين األسطر منق طة فقرات تسطير الن ص
 األسطر

 فقرات مرق مة موقع الن ص  

نص  على كامل  ن صلون ال (سميك)خط  جريء  نوع الخط  
فحة  عرض الص 

 ن صحجم ال خط  مائل

 

 

ورّالت اليةّ (5 فّعلىّاألنشطةّ,ّ(فيّالجدول)باالعتمادّعلىّالص  فة,ّوزهاورم,ّمنّدورةّحياةّالمنتجتعر  ّ:لوظائفهاّوأكملّالفقراتّالمعر 

ّ..... نقاط  4,5

ورة مز الوظيفة الص  ورة  الن شاط الر  مز الوظيفة الص   الن شاط الر 

 

 بالتثبّت القيام في تتمثّل

 المنتَجخصائص  من

 بعد للمواصفات وفقا

 نوعيّة تجاربب القيام

 مصالح بإشراف ويكون

  : مثل رسميّة

 القومي المعهد [

 والملكيّة للمواصفات

 ]الصناعيّة

 
 
 
 

A6 

 
 
 
 

 المصادقة
 عليه

 

 األخير الن شاط هذا

 بعد بالمنَتج يهتمّ 
 والبحث استعماله

 التي الحلول عن
ّمنهلت خل صّل ترمي

بهدفّحمايةّ
ّالمستعملّ

  .المحيطوّ

 
 
 
 

A1 0 

 
 
 
 

 االتالف

 

اس من إنطالقا  كر 
ّيقع الش روطّالوظيفيّ 

ناتتحديد  والموادّ المكو 
ليّ األ  وهوّالت كلفة  وّةو 
ىّما  قبل ما بملفّ  يسم 
 .مشروعال

 
 
 
 

A3 

 
 
 
 

ر  الت صو 

 

ّالحلولّتقييمّبعد
ّقبلّما ملفّ  يكون

 محلّ  مشروعال
 اف ةك بين نقاش

 مصالحّأطراف
سة  المؤس 

 بياني ة برسوم تنتهي
 .المنتج لقطع

 
 
 
 

A4 

 
 
 
 

 الت عريف

 

 على الن شاط هذاّيرتكز
د  .المستعمل و المزو 
 قاسوأ اقتحام لضمان
 متابعةّيجب ، جديدة
 بصفة يعبالّبعد المنَتج

ة  .مستمر 

 
 
 
 

A9 

 
 
 
 

 االستعمال

 

 ، تجالمنبعدإنجاز
ّعلىّالعمل يجب
ّاشهارهوّّّّتعليبه

 البيع لنقاط إيصالهو
 لضمانّوذلك

 .ترويجه

 
 
 
 

A8 

 
 
 
 

 الت سويق
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