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 ..... نقاط 5.2         :مذكورة أسفلهبالمفردات الأتمم الفراغات , اليةكنولوجيا مثال بالفقرة الت  تعريف الت   تم   (1

 الجامد المعرفة وسيلة إستعمال تطّورت توفير األساسيّّ نتيجة األفكار شكليّا
للتكنولوجيا دور أساسي في تطور المجتمعات فقد أصبح هذا العامل الحاكم األساسي لتطور المجتمعات أي أننا نحكم على 

  الدولة بالتطور والرقي إذا كانت متقدمة تكنولوجيا.

ا عن النظرة المحدودة الرؤية لمفهوم التكنولوجيا والتي انتشرت بشكل واسع هو استعمال الكمبيوتر واألجهزة الحديثة أو  أم 

 هي تلك األجسام الجامدة لتلك األجهزة.

 تلعب التكنولوجيا الدور األساسي في تطور األجهزة شكليا وتجعلها ذات جودة عالية . فكيف ذلك ؟

يتطور الكمبيوتر على سبيل المثال ال الحصر شكليا وجودة فقد تطورت من الحجم الكبير إلى المتوسط إلى الصغير جدا 

  لدرجة يسهل حمله وهو يحمل جودة عالية

  إذن نخرج من ذلك بأن التكنولوجيا ليست ذلك الجهاز الجامد والكمبيوتر هو نتيجة من نتائج التكنولوجيا.

 إذن ما هي التكنولوجيا ؟

  هي العمليات التي تدخل في هذا الجهاز وهي األفكار المطبقة والمبرمجة واقعيا لتخرج بشكل أدوات تؤدي مهام محددة

وهي وسيلة وليست نتيجة وهي أسلوب التفكير في كيفية استخدام المعارف والمعلومات والمهارات إلخراج نتيجة معينة أو 

منتج معين, أي أنها استخدام المعرفة العلمية وتطبيقها وتطويعها إلنتاج شيء معين يكون له فائدة معينة يستطيع من خاللها 

 توفير الوقت والجهد.

قليدي ة  (2 ريقتين الت   : والحديثةأبي ن مزايا التطور التكنولوجي الحاصل أثناء عملي ة الحصاد بين الط 

 ..... نقاط 5.2                                                                                                     

  

ر الحاصل في مجال  .الفالحة التطو 
 

 :المزايا الحاصلة
 .سرعة إنجاز العمل -

 .أقل  تعب وإرهاق للعملة -
 .وفرة اإلنتاج -

 .الت كلفة  إنخفاض -

الية لحاسوب مكتبي   (3 ورة الفوتوغرافي ة الت  اليأكمل الجدول , نعتبر الص   ..... نقاط 5,2                           :الت 
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:إدخال :نشر  :الوظيفة  :الّربط  :االسم  :الّرقم   

X X   من الحاسوبأمك ن  الهاتفان ي مرتبط بالوحدة المركزي ة وبخط 
عن طريق  أستقبلهاأبعث المعلومات أو . االت صال بأجهزة أخرى

سائلمثل األنترنيت أو , خط  الهاتف .اإللكتروني ة الر   

  المودام 

X X  كني بيدك ك , عندما تحر  نالش اشة على  المشيرةتتحر  ك من أمك 
.الش اشةكل  األشياء الموجودة على  تحديد أو  تحريك   

لوحة 
 المالمس

2 

 X   الفيديوالمصاحبة للبرامج وشرائط  األصواتأسمعك كل. م   مضخ 
وت  الص 

 

 X  ورأو  الن صوصأطبع وذلك على , الش اشةالموجودة على  الص 
.الورقأنواع وأحجام مختلفة من   

ابعة   الط 

X   أو العطاء  الن صوصبأصابعك لكتابة مالمسي بامكانك الن قر على
ه الى  األوامر  .الوحدة المركزي ةفكل  ما تنجزه بالمالمس يوج   

 1 الش اشة

 X   ة بالبرامج الموجودة ب المعلوماتأنشر كل الوحدة  ذاكرةالخاص 
...(وبيانات وأفالم, نصوص , صور) المركزي ة   

الوحدة 
 المركزي ة

3 

X X  األقراص وقارئ األقراص الل يزيري ة يوجد على واجهتي قارئ
للحاسوب ولي عالقة بكاف ة المفك ر فأنا العقل  الت شغيل وزر  المرنة 

.أجزاءه  

 4 الفأرة

بط  (Aspirateur)شافطة الغبار الكهربائي ة مراحل حياة بعض أتمم  (4 وذلك بالعبارات المناسبة والر 
مز و المرحلة  ..... نقاط 5,2                                                     :       بسهم بين النشاط و الر 

 المرحلة  الّرمز  الـــّنــشـــــاط

 اإلنتاج  A1  .كهربائي ة لشافطة غبار حاجةالتأكد من  أن  هناك فعال 

 تحليل الحاجة  A2  .وتخزينها ترشافي الو شافطة الغبار الكهربائي ة صنع

ويستعملها ويراقب  شافطة الغبار الكهربائي ة المستعمل يشتري 

 .تطويرهالمصنع منتجه قصد 

 
A9 

 
 االستعمال

 دراسة إمكاني ة اإلنجاز  A7  .شافطة الغبار الكهربائي ةالالزمة النجاز  الوظائفتحديد 

 التصنيع  A2  .شافطة الغبار الكهربائي ة لتجربتهمن  نموذج إنجاز 

سة ب (5  :التعبير عن الحاجةخالل هذه المرحلة قامت المؤس 

 ..... نقاط 6                                      :الغبار الكهربائّية شافطة أتمم تعمير األداة الت الية للتعبير عن حاجتنا إلى        

 
 على ماذا يؤّثر؟                  لمن يقّدم المنتج خدمة؟    
 

 األرضي ة والمفروشات                     .المستعمل            
 
 
 

 شافطة الغبار                               
 الكهربائي ة                               

 
 ألي  هدف ؟                               

 
 تمكين المستعمل من تنظيف األرضي ة والمفروشات           

 .بسرعة و سهولة                         

 الفقرة:
ّّ 

 ّتمّكن شافطة الغبار الكهربائيّ ة  المستعمل من 
 

 

 

 تنظيف األرضيّة و المفروشات من الغبار             

 

 

 

 

 بسرعة وسهولة .               

 

 

 أحمد بن بلقاسم: السيد      - 1المنار .ا.م -          2:5الصفحة              أساسي        7                    1االختبار الكتابي       وجية                    التربية التكنول

 المستفيد المنتج

 

 المتأّثر الهدف

.إضافات مطلوبة  

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

. 


