محافظة القاهرة
إدارة مصر الجديدة التعليمية
مدرسة سانت فاتيما العباسية -لغات

يراجعة تكنىنىجيب انصنبعة نهصف انثبنً انثبنىي( انعًهً )

نهعبو انذراسً  2019/ 2018انترو انثبنً
*انسؤال االول  :يب هً انعذد واألدوات انًستخذية فً يجبل اإلنكترونيبت ؟ وإستخذايبته
)1

ماٗئ اىيحاً حسخخذً ف ٚىحاً اىؼْاصز اإلىنخزّٗئ ٕٗ ٚػبارة ػِ ثالثٔ أجشاء ٍِ اىناٗئ ،
ٍا س٘رٓ ٍؼذّيت ٍج٘فٔ ٗيذ اىناٗئ

 )2حاٍو اىناٗئ  :يسخخذً ىحَو اىناٗيت أثْاء ػَييت اإلّصٖار
 )3شفاط ىحاً ٗ :يسخخذً ىشفط اىقصذيز أثْاء ػَييت اإلّصٖار

*انسؤال انثبنً  :يب هً انًهتًترات ؟ ويب هً أنىاعهب ؟

ٕ ٚأجٖشة ٍخؼذدة اىقياساث ٍٕٗ ٚفيذة جذا ً بٖا ٍفخاح ٍخؼذد األٗضاع .
ّٕٗ٘ ٚػاُ رقَ ، ٚحَاثيٚ

*انسؤال انثبنث  :كيف تتى عًهية نحبو انعنبصر ؟
 )1حجٖيش ماٗئ اىيحاً
 )2حجٖيش أطزاف اىَنّ٘اث ٗ األسالك
 )3حجٖيش اىقصذيز
يخٌ ٗضغ سِ اىناٗئ ػي ٚاىؼْصز اىَزاد ىحأٍ ٍغ اىقصذيز ف ٚاىَناُ اىَحذد ٗػْذ
إّصٖار اىناٗئ حخٌ ػَيئ اىيحاً ف ٚاىب٘رد

*انسؤال انرابع  :يبهى انعذد واألدوات انًستخذو فً يجبل اإلنكترونيبت ؟
 )1شزيط ىحاً

 )2قصافٔ  )3سراديت  )4قشارة سيل ٍ )5فناث

*انسؤال انخبيس  :كيف يتى قيبس انًقبوية بئستخذاو انًهيتًتر ؟
 )1أضبط اىجٖاس ػيٗ ٚضغ األًٗ ٕٗٗ ٚحذة قياص اىَقاٍٗٔ ٗػي ٚقئَ أمبز ٍِ اىَخ٘قغ
)2أجؼو طزف ٚاىجٖاس يخال ٍساُ ىيخأمذ ٍِ قزاءة اىجٖاس
ٗ )3صو طزف ٚاىجٖاس ػبز اىَقاٍٗٔ أٗ اىؼْصز اىَ٘اد قياص
 )4يجب أُ حنُ٘ اىَقاٍٗت غيز ٍ٘صيت باىذائزة أٗ بْقط ىحاً فخظٖز اىقئَ اىَقاست ػي ٚاىشاشت

يراجعة تكنىنىجيب انصنبعة نهصف انثبنً انثبنىي
نهعبو انذراسً  2019/ 2018انترو انثبنً
)؟

انسؤال االول  :أجب عن األسئهة األتيه ( أكًم
 )1حْقسٌ اىَقاٍٗاث إىّ٘ ٚػيِ رئيسيت فَا َٕا ؟
ٍ-1قاٍٗاث خطئ
ٍ -2قاٍٗاث غيز خطيت

)2حيف ٍح٘الث اىخزدد اىؼاى ٚح٘ه ٕينو ٍِ ٍادة ػاسىٔ ٗينُ٘ اىقيب ٍِ ٕ٘ائز أٗ ٍِ اىفزايج

)3حسْخذً ٍنثفاث اىقخاىيً٘ ػْذٍا يزاد اىحص٘ه ػي ٚسؼاث مبيزة
 )4ي٘جذ ّ٘ػاُ ٍِ أجٖشة اىَيخَيخز اىخَاثييت ٗ اىزقَئ
 )5يؼَو اىخزاّش سخ٘ر ػي ٚحنبيز اىجٖذ ٗاىخيار
)6اىَنثفاث حسخخذً ف ٚربط اإلشاراث بيِ اىَنبزاث ٗحْؼيٌ
اىخيار اىْابق ٚف ٚدٗائز اىخغذيت
 )7ح٘صف اىَقاٍٗاث باىقئَ اىنبز ٙىيَقاٍٗاث
)8حؼَو ٍح٘الث اىقذرة ػْذ حزدد ٍابيِ

بأحجاً صغيزة

