
   
  ثانوية ا�مام مالك  
       الرشيدية  

  

   1220  نونبر                        1رقم    كتابيضفر     
 د 40 :المدة           التكنولوجيا الصناعية: مادة              

    :.......الرقم............ع إ2:القسم  ....................................................................... :ا�سم الكامل
 

 

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

 :أسئلة الفھم 
َمنظـمـة   -  الرسمال-   الربح-  -   منافع -   للمستھلك  -عوامل ا�نتاج  (من الكلمات  بما يناسبالتعبير التالي أتمم  -1 َ ُ(  : 
 

   ................................................والعمل و............................................. تباشر مجموعة من ...................................... وحدة اقتصادية المقاولة
  . ................................. بھدف ......................................................... أو تقديم خدمات .............................................................. �نتاج

 

   :  ما يلي فيمثالين اذكر -  2
  ............................................................................................... ...*................     ...................................................................*    :مقاولة الخاصة       ال-

 ................................................................................................*.............     ...........................................................................*:  الحاجة لتحقيق الذات -
 

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

  اتـــــخدم  نافعـــــم  منتوجاتال
      -حليب–كرسي–مين على الحوادث أالت

      - بريد عادي- بذلة رياضية–أدوات مدرسية 
       نقل البضائع– التواصل عبر ا:نترنيت

      – جرس - عصير ليمون-
       حراسة الدراجات-

  

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

  قطاع ثالثي  قطاع ثانوي  أوليقطاع   مقاوDتال

        المكتب الوطني للماء-الوقود محطة-
         معمل اسمنت–شركة أكسا للتأمين -
         - مستشفى -مخدع ھاتفي -
        معمل للزليج -ورمعمل تجفيف الثم -
        ضيعة فVحية للتفاح -

  

 :تمرين
ُ                  يوضح الشكل جانبه تمثيل التعبير الوظيفي لقلم حبر جاف.   

  
   

  ؟في منھجية المشروعذا يسمى ھذا التمثيل ما   - 1
  

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

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

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

  

   تمثيل  ،على الشكل جانبه ،أتمم   - 3
  ؟ قلم حبر جافلحاجة للتعبير عن اا        

   ؟حبرالقلم لدماتية استنتج الوظيفة الخ  - 4   
  
  ...............................................................................  

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

       ...................................................................................  
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  1220  نونبر       1رقم   كتابيال ضرالفصحيح ت
 

 

 : الفھم  
   :  من الكلمات  بما يناسب  التعبير  -1 
 

َمنظـمـة   وحدة اقتصادية المقاولة َ    الرسمال والعمل وعوامل ا�نتاج    تباشر مجموعة من ُ
  . الربح  بھدف  للمستھلك   أو تقديم خدمات  منافع   �نتاج 
 

   :  ما يلي فيمثالين   -  2
  صيدلية *                 عمل اسمنتم *    :مقاولة الخاصة       ال-

  حائز على جائزة نوبل للفزياء   *    طل عالمي في التنسب    *:  الحاجة لتحقيق الذات -
 

  ):منافع أو خدمات(  المنتوجات تصنيف  -  3
  

  اتـــــخدم  نافعـــــم  منتوجاتال
  مين على الحوادثأالت  -حليب -كرسي  -حليب–كرسي–مين على الحوادث أالت

  بريد عادي  أدوات مدرسية  - بريد عادي- بذلة رياضية–أدوات مدرسية 
  التواصل عبر ا:نترنيت  بذلة رياضية   نقل البضائع– التواصل عبر ا:نترنيت

  نقل البضائع  عصير ليمون  – جرس - عصير ليمون-
  حراسة الدراجات  جرس   حراسة الدراجات-

  

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

  قطاع ثالثي  قطاع ثانوي  أوليقطاع   مقاوDتال

  الوقود محطة  ورمعمل تجفيف الثم  معمل اسمنت  المكتب الوطني للماء-الوقود محطة-
  المكتب الوطني للماء  معمل للزليج  ضيعة فVحية للتفاح   معمل اسمنت–شركة أكسا للتأمين -
  شركة أكسا للتأمين       - مستشفى -مخدع ھاتفي -
  مخدع ھاتفي      معمل للزليج -ورمعمل تجفيف الثم -
  مستشفى      ضيعة فVحية للتفاح -

  

 :تمرين
ُ                  يوضح الشكل جانبه تمثيل التعبير الوظيفي لقلم حبر جاف.   

  
   

  :ھو  في منھجية المشروع ھذا التمثيل   - 1
   الحاجةياني ب                 

  :مرحلة  في   - 2
  

  الحاجة حليل ت         
  

  : قلم حبر جافلحاجة للتعبير عن اا تمثيل   - 3
  
  : حبرالقلم لدماتية الوظيفة الخ  - 4   

  الكتابة على الورق          
الكتابة على الورق    

 ة على الورق
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 المستعمل الورق

 الكتابة على الورق


