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   2120نونبر                         1 رقم  كتابيضفر          
 د 30 :المدة                 التكنولوجيا الصناعية: مادة                

  :.......الرقم............ إع2:القسم  ....................................................................... :ا�سم الكامل
 

 

  :النقطة 
  
    20  /  ........................ 

 :أسئلة الفھم 
 :)قتصادية اوحدة    -  العمل   - منافع -  الربح  - للمستھلك    - عوامل ا'نتاج  (من الكلمات  بما يناسبالتعبير التالي أتمم  -1
 

 �نتاج   الرأسمالو ...................................و........................................ باشر مجموعة منُمنظمة ت ....................................................المقاولة
   ...................................................بھدف  ............................................. أو تقديم خدمات ..................................

  : كل من  الحاجات اذكر ث4ثة أمثلة في-  2
  ..............................................................*...........    .......................................................*.............................................................     *  :  الفزيولوجية-

 ................................................................*.........    ..........................................................*............................................................     *: تحقيق الذات  -
 

  ):منافع أو خدمات( المنتوجات اEتي لتصنيف أتمم الجدول -  3
  

  اتـــــخدم  نافعـــــم  منتوجاتال
      - آنية للطبخ–طاولة– ا'نترنيت شبكة

      - بريد عادي-بذلة رياضية– آنية طبخ
     Sécuritéحماية المؤسسات - دواء -

      - فواكهعصير -حراسة الدراجات
     Windowsنظام التشغيل – نقل البضائع –

  

  ): ثالثي–ثانوي –أولي (صنف ، في جدول ، المقاو�ت اEتية حسب القطاع  -  4
  

  قطاع ثالثي  قطاع ثانوي  قطاع أولي  مقاوPتال

        معمل ا'سمنت - للمواد الغذائيةدكان
         معمل تصبير السمك-المسبح البلدي

        معمل لVواني الخزفية-
        -الواحةفندق - معمل إنتاج الورق -

LGث4جات لصناعة ال -        
  

 :تمرين
.صبين  المنزليةت Zلة  الالوظيفي لتعبير  ا جانبهتمثيل المبيانيُ                  يوضح ال   
 

   
   

  ؟في منھجية المشروعذا يسمى ھذا التمثيل ما   - 1
  

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

  ُفي أية مرحلة  ،من المشروع ،ينجز   - 2
  ؟المبياني ھذا التمثيل         

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

  ؟المبياني التمثيل  ،على الشكل جانبه ،أتمم   - 3
  
            ؟Zلة التصبين  خدماتيةوظيفة الاستنتج ال  -4 
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www.mbenaissa.net 
 



 1 رقم كتابيال ضرالفصحيح ت

 : الفھم
 :من الكلمات  بما يناسب  التعبير    -1
 

   أو تقديم خدمات  منافع  �نتاج   الرأسمالو العمل  و  'نتاجاعوامل   باشر مجموعة منُمنظمة ت  قتصادية اوحدة    المقاولة
   .الربح  بھدف  للمستھلك      

  : كل من  الحاجات  ث4ثة أمثلة في -  2
  النوما   *             الھواءستنشاق ا  *               الغذاء *                                   :  الفزيولوجية-

 . متر 400تحطيم رقم قياسي في مسافة  *          عالمي في التايكواندوبطل    *             حائز على جائزة نوبل *: تحقيق الذات  -
 

  ):منافع أو خدمات( المنتوجات نيف صت-  3
  

  اتـــــخدم  نافعـــــم  منتوجاتال
   ا'نترنيتشبكة  طاولة  - آنية للطبخ–طاولة– ا'نترنيت شبكة

  - نقل البضائع -بريد عادي  آنية للطبخ  - بريد عادي-بذلة رياضية–
  Sécuritéحماية المؤسسات  بذلة رياضية Sécuritéحماية المؤسسات - دواء -

  حراسة الدراجات  دواء  - فواكهعصير -حراسة الدراجات
  Windowsنظام التشغيل    فواكهعصير Windowsنظام التشغيل – نقل البضائع –

  

  ): ثالثي–ثانوي –أولي (المقاو�ت اEتية حسب القطاع ف ينصت -  4
  

  قطاع ثالثي  قطاع ثانوي  قطاع أولي  مقاوPتال

   للمواد الغذائيةدكان  معمل تصبير السمك  معمل ا'سمنت  معمل ا'سمنت - للمواد الغذائيةدكان
  المسبح البلدي  ث4جات لصناعة الLG  معمل لVواني الخزفية  معمل تصبير السمك -المسبح البلدي

  الواحةفندق     معمل إنتاج الورق  معمل لVواني الخزفية-
        -الواحةفندق - معمل إنتاج الورق -

LGث4جات لصناعة ال -        
  

 :تمرين
.صبين  المنزليةت Zلة  الالوظيفي لتعبير  ا جانبهتمثيل المبيانيُ                  يوضح ال   
 

   
   

  :في منھجية المشروعيسمى ھذا التمثيل   - 1
  

  الحاجةياني ب        
  

  :المبياني ھذا التمثيل ُينجز   - 2
  تحليل الحاجةمرحلة ي ف          
  

  :)أنظر جانبه ( المبياني التمثيل  أتمم   - 3
  
            :Zلة التصبين  خدماتيةوظيفة الاستنتج ال  -4 

  تنظيف وتجفيف الم4بس دون عناء      
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ُم4بس متسخة فراد اhسرةأ  فراد اhسرةأ   

 تنظيف وتجفيف الم4بس دون عناء


