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 ةـيـولوجـنـكـتـة الـيـربـتـال
 1المنار  :المدرسة اإلعدادية

....أساسي 7 :.........الرقم  ساعةنصف   :التوقيت   

 2013بر نوفم  12 :التاريخ .    أحمد بن بلقاسم  :إعداد

ريقتين الت قليدي ة والحديثةأبي   (1            ..... نقاط 3           : ن مزايا التطور التكنولوجي الحاصل أثناء عملي ة تحضير قهوة سائلة بين الط 

 ............................................................... . أ
 ............................................................... . ب
 ............................................................... . ت
 ............................................................... . ث

 

 

 
 ..... نقاط 5                                :مذكورة أسفلهأتمم الفراغات بالمفردات ال, اليةكنولوجيا مثال بالفقرة الت  تعريف الت   تم   (2

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

ق بالعلوم التي تتعّل ...........طبيق ن أو الّتمة ، في مجال معّيللمعرفة ، والعلوم األخرى المنّظ ............طبيق كنولوجيا هي الّتالّت أّن آخرون فوعّر
  .دةمحّد ..................ة لتحقيق ات العلمّيظرّيللمعرفة والّن ..................ها الجانب دة ، بمعني أّنمحّد ...............بيعية بهدف الحصول على نتائج الّط

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

ورة الفوتوغرافي ة الت   (3  ..... نقاط 5,5                                         :أسفلهأكمل الجدول , لحاسوب مكتبي   ليةانعتبر الص 

 

:نشر :ادخال  :الوظيفة  :بطر  ال  :االسم  قم  :الر   
ور الموجودة على ............... أطبع    وذلك على , .................أو الص 

.................أنواع وأحجام مختلفة من   
 ............... 1 

ة بالبرامج الموجودة ب................. أنشر كل     .................. الخاص 
...(وبيانات وأفالم, ............., صور....................) الوحدة   

............... 2 

ن ............. ان ي مرتبط بالوحدة المركزي ة وبخط     من ..............أمك 
عن طريق خط  .............. أبعث المعلومات أو . االت صال بأجهزة أخرى

سائل , الهاتف .....................مثل األنترنيت أو الر   

............... 3 

وزر  ................وقارئ ..........................يوجد على واجهتي قارئ   
للحاسوب ولي عالقة بكاف ة ................فأنا العقل ................. 

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

............... 5 

كني بيدك    ك , عندما تحر  تك من .............على ................ تتحر  أمك 
................كل  األشياء الموجودة على ............... أو ...............   

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

أو العطاء ................ بأصابعك لكتابة ..............لى بامكانك الن قر ع  
ه الى فكل  ما تنجزه بالمال..............  .............................م  يوج   

  المودام

.................المصاحبة للبرامج وشرائط ............... أسمعك كل      ...............  
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ف على وظيفة كل   (4 في  ليةاضع المفردات الت  , (المكتب) اسوبالت الية والموجودة على شاشة الح ريط األدواتشمن  عنصر بهدف الت عر 

سمين الت   مكانها  ..... نقاط 3                                                                                             :لييناعلى الر 

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

 

ور الت الية  (5 ف على األنشطة , (في الجدول)باالعتماد على الص  فة, وزهاورم, من دورة حياة المنتجتعر   :لوظائفها وأكمل الفقرات المعر 

 ..... نقاط  5,5

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

 

 بالتثبّت القيام في تتمثّل

 المنتَج............... من

 بعد للمواصفات وفقا

 نوعيّة ...........ب القيام

 بإشراف ويكون

  : مثل رسميّة ..........

 القومي المعهد [

 والملكيّة للمواصفات

 ]الصناعيّة

 
 
 
 

A… 

 
 
 
 

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

 

 ......... الن شاط هذا
 بعد بالمنَتج يهتم  

 والبحث ............
 التي الحلول عن

 ...........ل ترمي
بهدف حماية  منه

  ..........و .........

 
 
 
 

A… 

 
 
 
 

........ 

 

 ............. من إنطالقا
.......................... 

ناتتحديد يقع   المكو 
 ............... والمواد

 ما وهو الت كلفة  و
ى  قبل ما بملف   يسم 

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

 
 
 
 

A… 

 
 
 
 

........ 

 

 ............تقييم بعد
 ما ملف   يكون
 محل   .......قبل
 اف ةك بين نقاش
 مصالح أطراف

.................... 
 بياني ة برسوم تنتهي
 ............... لقطع

 
 
 
 

A… 

 
 
 
 

........ 

 

 على الن شاط هذا يرتكز
د  ............. و المزو 
 اقتحام لضمان

 ، جديدة ...........
 ................. يجب
 .......... بعد المنَتج
ة بصفة  .مستمر 

 
 
 
 

A… 

 
 
 
 

........ 

 

 ، …………بعدإنجاز

 على العمل يجب
...........…………    

 ...................و
 لنقاط إيصالهو

 وذلك .............
 ............. لضمان

 
 
 
 

A… 

 
 
 
 

........ 
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