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 :فيما يمي  اختر اإلجابة الصيحة :سؤاؿ األوؿال
  : أرجؿ ........يحتوي مفتاح ثالثي القطبية عمى  -1

 تسعة -د سبعة -ج خمسة -ب ثالثة     -أ
 الخطوة األولى في بناء روبوت بسيط ىي: -2

 عمى حاوية البطاريةتثبيت المفتاح  -ب     ثني قطعة األلمنيـو -أ
 وصؿ المشابؾ -د إلصاؽ المحركيف -ج

 : أي مما يمي ال تحتاجو في بناء روبوت -3
 قطع مف الورؽ -د مصدر جيد -ج مفتاح ثالثي القطبية -ب     محركاف صغيراف -أ
 يتميز الرجؿ اآللي عف اآللة العادية: -4

 تنفيذ مياـ في مكاف محدد -ب     تنفيذ مياـ مبرمجة في وقت محدد -أ
 اتخاذ قرار في ظروؼ محددة -د تغيرةاتخاذ قرار في ظروؼ م -ج

 مف سمبيات الرجؿ اآللي : -5
 قمؿ االعتماد عمى اإلنساف -د القياـ بمياـ خطرة -ج توفير الجيد -ب     توفير الوقت -أ
ـ فكرة عمؿ المفتاح ثالثي القطبية  ) مايكرو -6  سويتش ( : تقو

 ح التالمسات نتيجة فصؿ التيار الكيربائيفت -ب     غمؽ التالمسات نتيجة تكوف مجاؿ مغناطيسي -أ
 ) أ + ب ( معاً  -د السماح بمرور التيار الكيربائي -ج

ـ تصنيعو في المدرسة: -7  الرجؿ اآللي الذي يت
 ينفذ أكثر مف عممية -د يستشعر الحواجز -ج يستقبؿ أكثر مف معمومة -ب     يمكف برمجتو -أ
 يحتوي مفتاح مايكرو سويتش عمى: -8

 نقطة واصمة وأخرى مغمقة -د ثالث نقاط واصمة -ج نقطتيف مفتوحتيف -ب     نقطتيف مغمقتيف -أ
 في مفتاح ثالثي القطبية تعني: NCالرمز  -9

 مشترؾ -د مفتوح بشكؿ عاـ -ج مغمقة بشكؿ عاـ -ب     مغمقة بشكؿ جزئي -أ
 في مفتاح ثالثي القطبية تعني : Comالرمز  – 11
     مشترؾ -د مفتوح بشكؿ عاـ -ج مغمقة بشكؿ عاـ -ب     يمغمقة بشكؿ جزئ -أ

 في مفتاح ثالثي القطبية يعني : NOالرمز  -11
 مشترؾ -د مفتوح بشكؿ عاـ -ج مغمقة بشكؿ عاـ -ب     مغمقة بشكؿ جزئي -أ

 
 نصهع روبوتًا/  الجاني/ الدرس  الجانيةالوحدة 
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 السؤاؿ الثاني : اكتب المصطمح الذي تدؿ عميه العبارات التالية:
ـ بأداء مياـ بسيطة( آلة  الروبوت البسيط ) -1  .ميكانيكية إلكترونية تقو
ـ بأداء مياـ معقدة. الروبوت المعقد ) -2  ( آلة ميكانيكية إلكترونية تقو
 ( آلة تنفذ المياـ المبرمجة حسب الزماف والمكاف المعروفيف مسبقًا. الماكينة العادية ) -3
ـ لفحص أي األرجؿ مغمق ساعة القياس الرقمية ) -4  ة في مفتاح ثالثي القطبية.( أداة تستخد
 ( أداة تستخدـ لتحريؾ الرجؿ اآللي.محرؾ التيار المستمر)  -5

 أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي: (  )أماـ العبارة الصحيحة و إشارة    (  )السؤاؿ الثالث : ضع عالمة 
1-   ( .الروبوت يحصؿ عمى معمومة واحدة وينفذ بالمقابؿ أمرًا واحدًا ) 
2- (   .يحتوي جياز الخالط عمى مجسات استشعار ) 
3-   ( .تستطيع الماكينة العادية تنفيذ المياـ المبرمجة حسب ظروؼ متغيرة ) 
4-   ( .مف مكونات الروبوت البسيط ساعة قياس رقمية ) 
5-   ( .)( يوجد مستويات عديدة لمرجؿ اآللي ) الروبوت 

 اآلتي:السؤاؿ الرابع : أكمؿ جدوؿ المقارنة 

 

 ما يمي تفسيرًا عمميًا صحيحًا:السؤاؿ الخامس: فسر 
 ال تستطيع الماكينة العادية أف تنفذ أكثر مف مهمة في نفس الوقت. -1

 ألنيا ال تستقبؿ أكثر مف معمومة مف أدوات استشعار) مجسات ( حتى تقـو بتحميميا ومعالجتيا وتنفيذ ميا مقابميا.
ـ مفتاح ثالثي القطبية في صناعة الروبوت. -2  يستخد

ـ بغمؽ وفتح التالمسات حسب الحاجة. الحتوائو  عمى ثالث أرجؿ تقو
 وجود مجسات ضوئية في مقدمة الرجؿ اآللي. -3

 فعؿ اتجاىيا. ودالستشعار البيئة المحيطة إبداء رد
 يستطيع الرجؿ اآللي تغيير اتجاهه عند اصطدامه بحواجز. -4

 جز طواؿ الوقتالستخدامو مفتاح مايكرو سويتش ثالثي القطبية حتى يستشعر الحوا
 

 الرجؿ اآللي الماكينة العادية وجه المقارنة
 يوجد ال توجد وجود المجسات
 يستطيع ال تسطيع تحميؿ المعمومات

 المهاـ التي يقوـ بها
تنفذ مياـ متكررة في زماف ومكاف 

 معروفيف مسبقاً 
ينفذ مياـ حسب المعمومات الواردة 

 إليو بمواعيد وظروؼ مختمفة
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 :فيما يمي  اختر اإلجابة الصيحة: سؤاؿ األوؿال
  مف المواد األساسية في األبنية الدائمة: -1

 أي مما يمي ليس مف مميزات الحجر الطبيعي الفمسطيني: -2

 يستخرج الحجر في فمسطيف مف: -3

 : المحافظات تنتشر مصانع ومناشير الحجر في كافة أنحاء الوطف خاصة -4

 اإلنتاج مف الحجر الطبيعي: ........يستيمؾ السوؽ الفمسطيني حوالي  -5

 أي مما يمي ليس مف مراحؿ صناعة الحجر: -6

 نسبة امتصاص الحجر لمماء ىي : -7

 ص الصخور:تستعمؿ أقراص مزودة بقطع مف ....... عمى محيطيا لق -8

 ( المستخدمة لقص الحجر والرخاـ عمى: water jetتقنية نفث الماء )  دتمعت -9

 يتـ نقش وجو الحجر يدوياً أو آلياً باستخداـ: -11

 أي مما يمي ليس مف أنواع الحجر الطبيعي الفمسطيني: -11

 في عممية البناء بالحجر الطبيعي توضع مجموعة األحجار بجانب بعضيا بشكؿ: -12

 الخشب -د الورؽ -ج البالستيؾ -ب الحجر -أ

 ٍ   قمة الحاجة لمصيانة -ج ثبات الموف -ب الصالبة -أ

 األنيار -د الرماؿ -ج البحار -ب الصخور -أ

 الغربية -د الجنوبية -ج الشمالية -ب الوسطى -أ

 نصؼ -د ثمث -ج خمس -ب بعر  -أ

 تمويف الحجر -د نقش وتجييز الحجر -ج قص الحجر -ب استخراج الصخور -أ

 الموف -د المسامية -ج الصالبة -ب القوة -أ

 الماس -د الخشب -ج الفضة -ب الحديد -أ

 تسخيف الماء -د تبريد الماء -ج ضغط اليواء -ب ضغط الماء -أ

 ) ب + ج ( معاً  -د آالت ضغط اليواء -ج آالت كيربائية -ب آلة عادية -أ

 نىيحجر ط -د حجر مسمسـ -ج حجر مجمي -ب حجر ممطش -أ

 دائري -د أفقي -ج مائؿ -ب عمودي -أ

 
 احلجر ذهب فلسطني األبيض/  األول/ الدرس  الرابعةالوحدة 
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 بر نمط البناء بالمداميؾ ...... األكثر انتشارًا:يعت -13

 أي مما يمي ليس مف مكونات المونة االسمنتية: -14

 : ماعدااعي جميع ما يمي مف مكونات الحجر الصن -15

 تستخدـ تقنية الزراعة لصناعة: -16

 مف طرؽ صناعة الطوب: -17

ـ في عممية القص بواسطة: CNCفي تقنية  -18  يتـ التحك

ـ تنقير سطحو بواسطة : -19  حجر ممطش يت

 نوع النقش الموجود عمى حجر مسمسـ: -21

 السؤاؿ الثاني: اكتب المصطمح الذي تدؿ عميه العبارات التالية:
 ( مف أقدـ مواد البناء المعروفة نظرًا لخواصو الفريدة. حجر البناء ) -1
ـ تصنيعيا بخمط مجموعة مف المواد ثـ صبيا في قوالب. األحجار الصناعية ) -2  ( أحجار يت
 ( أحجار يتـ استخراجيا مف الصخور الطبيعي في طبقات األرض. ةاألحجار الطبيعي ) -3
 (  إخراج الحجر مف الجباؿ الصخرية. استخراج الصخور ) -4
 ( نسبة امتصاص الحجر لمماء. مسامية الحجر ) -5
 ( عممية تستخدـ فييا مناشير الحجر لقص األحجار بمقاسات وأشكاؿ مختمفة. قص الحجر ) -6
 طريقة آلية لقص الحجر والرخاـ بواسطة ضغط الماء.(  نفث الماء ) -7
ـ نقشو بتنقير الحجر بالشوكة المدببة. حجر ممطش ) -8  ( نوع مف الحجر يت
ـ نقشو بتيذيب السطح باإلزميؿ بخطوط متساوية و متوازية. حجر مسمسـ ) -9  ( حجر يت

ـ نقشو بإزالة الرؤوس المدببة أو الظاىرة. حجزة طبزة ) -11  ( حجر يت
ـ نقشو بتسوية وجو الحجر ثـ دقة بالمطبة. حجر مطبة ) -11  ( نوع مف الحجر يت

 غير منتظمة االرتفاع -د منظمة االرتفاع -ج غير المقصوصة -ب المقصوصة -أ

 االسمنت األسود -د الرمؿ -ج الماء -ب االسمنت األبيض -أ

 الحديد -د الحصمة -ج الرمؿ -ب االسمنت -أ

 جميع ما سبؽ -د الطوب بشكؿ يدوي -ج     مجموعة مف قوالب الطوب -ب طوبة لوحدىا -أ

 جميع ما سبؽ -د الزراعة -ج اآللية -ب اليدوية -أ

 ضغط الماء -د الحاسوب -ج ضغط اليواء -ب اليد -أ

 المثقاب -د المبرد -ج اإلزميؿ -ب الشوكة المدببة -أ

 ليس لو شكؿ محدد -د يمتوازي أفق -ج 61مائؿ بزاوية  -ب  45مائؿ بزاوية  -أ
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 ( حجر يتـ جمي و تمميع وجو سطحو بواسطة جاليات. حجر مجمي ) -12
 ( وضع مجموعة مف األحجار بجانب بعضيا البعض عمى شكؿ صؼ أفقي. المدماؾ ) -13
 مأل بالمونة اإلسمنتية.سـ بيف األحجار لي 1( ترؾ فراغ مقداره  الحؿ   ) -14
 ( المونة االسمنتية المستخدمة لتعزيز تماسؾ األحجار ومنع نسرب المياه بينيا. الكحمة ) -15
 ( بنا المدماؾ الثاني فوؽ المدماؾ األوؿ ووضع حجر صغير عند طرؼ المدماؾ. التشريؾ " تراكب األحجار" ) -16
 فراغات بينيا ووضع المونة اإلسمنتية.( تنظيؼ وجو الحجارة وفتح ال تكحيؿ الحجر ) -17
ـ لكبس مجموعة مف قوالب الطوب. الزراعة ) -18  ( طريقة آلية تستخد

 السؤاؿ الثالث: أكمؿ العبارات التالية بالمناسب:
 الحجر الصناعيو   الحجر الطبيعي مف أنواع الحجر في فمسطيف  -1
 .           قص وتحضير القطع الحجرية -2       . استخراج الصخور مف األرض -1مف مراحؿ تصنيع الحجر:  -2
 تنظيؼ وتمميع وتكحيؿ الحجر. -5   .بناء وتركيب الحجر -4     .دقاقة ونقش وتجهيز سطح القطع الحجرية -3
 . مجميو   مطبة ) مطبوب (و   طبزةو   مسمسـو   ممطش ) منقر( :  مف أنواع حجر البناء الطبيعي -3
 . تكسية أو تمبيس الحوائط بالحجرو   البناء بالحجر الصخري أثناء اإلنشاءب الحجر بطريقتاف ىما يتـ بناء وتركي  -4
بدوف  و  بالمداميؾ غير منتظمة االرتفاعو  بالمداميؾ منتظمة االرتفاعمف أنماط بناء الحجر الطبيعي في فمسطيف :  -5

 . ةبدوف مداميؾ واألحجار غير مقصوص و  مداميؾ واألحجار مقصوصة
 . فرشاة السمؾأو  المضخة الهوائية مع السمؾ يمكف تنظيؼ وجو الحجارة مف األوساخ العالقة بواسطة -6
 . تعدد األشكاؿ واأللوافو  قمة التكاليؼتمتاز األحجار الصناعية بػ  -7
ـ نقش وجو الحجر بطريقة  -8 ـ  آليةو  يدويةيت  . ءآالت ضغط الهواأو باستخداـ  آالت كهربائيةباستخدا

 السؤاؿ الرابع : وضح خطوات البناء بالحجر الطبيعي:
 

 

 

 :مدلوؿ الصور التالية: وضح  الخامسالسؤاؿ 
 

 

 

 

 عممية البناء بالحجر دقاقة أو نقش الحجر قص وتجهيز الحجر بالمناشير استخراج الصخور الطبيعية
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 أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي: (  )أماـ العبارة الصحيحة و إشارة    (  ): ضع عالمة  الخامسالسؤاؿ 
1-   (  ) مف إجمالي الصناعة في فمسطيف41تشكؿ صناعة الحجر والرخاـ نسبة %. 
2-   (  ) ـ  .لقص الحجر ) الصخور ( أقراص مزودة بقطع مف الماس عمى محيطيايستخد
3-   (  )ـ في مرحمة دقاقة ونقش الحجر التأكد مف مواصفاتو مف حيث القوة والصالبة والموف والمسامية  .يت
4-   (  ) سـ بيف األحجار في عممية البناء 3تترؾ مسافة. 

  : أكمؿ جدوؿ المقارنة اآلتي: السادسالسؤاؿ 

 

 : فسر ما يمي تفسيراً عمميًا صحيحًا: السابعالسؤاؿ 
ـ الحجر المجمي في تكسية حوائط المباني. -1  يستخد

 مصقوؿ.ألف سطحه المع و 
 تسمية الحجر بالذىب األبيض. -2

 ألنه يشكؿ ثروة تشبه ثروة طبيعية البتروؿ في الخميج العربي.
 لمحجر الفمسطيني أىمية اقتصادية كبيرة. -3

 ألنه مصدر لمدخؿ القومي الفمسطيني مف حيث توفير فرص عمؿ لمفمسطينييف وتصدير فائض اإلنتاج لمخارج.
ـ أقراص مزودة بقطع -4  الماس لقص األحجار. نستخد

 عند دورانها. حتى تستطيع قص الحجر الذي يمتاز بالصالبة والقوة
 سـ بيف األحجار في عممية البناء.1يترؾ مسافة  -5

 حتى يمأل الحقًا بالمونة االسمنتية .
 تتعد أشكاؿ وألواف األحجار الصناعية. -6

 ضاؼ إليها.لتعدد أشكاؿ والقوالب المستخدمة في صبها واألصباغ التي ت
 و األكثر انتشارًا.الصناعية ىالبناء باألحجار  -7

 تصنيعه مف مواد متوفرة وقمت تكمفته وتعدد أشكاله وألوانه.لسهولة 
 

 حجر مطبه حجر ممطش حجر مسمسـ وجه المقارنة

 نوع النقش
ميذب بحطوط متساوية 

 45ومتوازية أو بزاوية 
منقر وموزع توزيعًا منتظمًا قد 

 اإلمكاف
مطبوب بشكؿ مكثؼ بعد 

 تسوية الحجر
 المطبة الشوكة المدببة اإلزميؿ األداة المستخدمة في النقش

 البناء بدوف مداميؾ البناء بالمداميؾ غير المنتظمة البناء بالمداميؾ المنتظمة 
 ال يوجد يوجد يوجد التشريؾ

 ال يوجد شكؿ محدد غير منتظـ االرتفاع منتظـ االرتفاع الشكؿ الخارجي
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 السؤاؿ األوؿ: اختر اإلجابة الصحيحة:
بداعات عف طريؽ: -1   يستطيع اإلنساف تجسيد أفكاره مف تصاميـ وا 

ـ اليندسي ىو : -2  الشخص الذي يقـو بعممية الرس

ـ جياز: يمكف لمميندس -3  رسـ جميع تصاميمو بدقة عالية باستخدا

 مف البرامج التطبيقية المستخدمة لمرسـ اليندسي بالحاسوب: -4

 أي مما يمي ال تستعمؿ في عممية الرسـ اليندسي: -5

 أي مما يمي ليس مف مميزات الرسـ بالحاسوب: -6

ـ : -7  لوح أممس يثبت عميو ورؽ الرس

 ة الرسـ ىو :شكؿ لوح -8

 : Tمف أطواؿ المسطرة  -9

 تستخدـ المنحنيات لرسـ األشكاؿ : -11

 النسبة بيف عرض ورقة الرسـ وطوليا ىو : -11

 ممـ لمطوؿ ىي مف نوع : 297ممـ    لمعرض و 211الورقة ذات القياس  -12

 أي مما يمي ليس مف أنواع المساقط: -13

 مف المجسمات اليندسية: -14

 التمويف -د الكتابة -ج الرسـ -ب القراءة -أ

 الكاتب -د المهندس -ج الصحفي -ب الفناف -أ

 الراديو -د اآللة الحاسبة -ج الحاسوب -ب التمفاز -أ

 البوربوينت -د األوتوكاد -ج الوورد -ب اإلكسؿ -أ

ـ ممونة -د أقالـ حبر -ج أقالـ رصاص -ب Tة مسطر  -أ  أقال

 تكاليؼ الرسـ -د دقة الرسـ -ج سرعة انجاز الرسـ -ب وضوح الرسـ -أ

 الموح القالب -د السبورة -ج لوحة الرسـ -ب طاولة الرسـ -أ

 مستطيؿ -د دائري -ج مثمث -ب مربع -أ

 سـ 21 -د سـ 15 -ج سـ 44 -ب سـ 11 -أ

 المربعة -د المستطيمة -ج غير الدائرية -ب الدائرية -أ

 1: 2 -د   2: 1 -ج 1 : 2 -ب 1:  1 -أ

 A1 -د A5 -ج A4 -ب A3 -أ

 خمفي -د أفقي -ج جانبي -ب أمامي -أ

 الدائرة -د متوازي المستطيالت -ج المثمث -ب المربع -أ

 
 الرسم اهلهدسي/  الجاني/ الدرس  الرابعةالوحدة 
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 الصورة الناتجة مف عممية اإلسقاط ىي : -15

ـ  إذا كانت النسبة بيف عرض وطوؿ -16  سـ فإف طوليا  29.7وكاف عرض الصورة   2: 1ورقة الرس

 يستخدـ في الرسـ اليندسي: -17

 السؤاؿ الثاني : اكتب المصطمح الذي تدؿ عميه العبارات التالية:
 ( رسـ ال يخضع ألية قاعدة ىندسية أو عممية في تنفيذه الرسـ الحر)  -1
ـ أدوات رسـ خاصة ( الرسـ الهندسي ) -2  رسـ لو مقاسات وأبعاد محددة يتـ باستخدا
ـ في الرسـ اليندسي طاولة الرسـ ) -3  ( طاولة قابمة لمحركة والدوراف تستخد
 سـ لرسـ الخطوط األفقية والعمودية. 121إلى   41( مسطرة بطوؿ مف  Tمسطرة  ) -4
 رسـ حوافيا بشكؿ أقواس تستخدـ لرسـ األشكاؿ غير الدائرية.( أداة لم المنحنيات ) -5
  ( ورؽ لو مقاييس ثابتة لرسـ األشكاؿ اليندسية. ورؽ الرسـ ) -6
 (  الصورة الناتجة مف إيقاع أشعة عمودية عمى الجسـ. المسقط ) -7
 الرسـ وطوؿ الخط الحقيقي.( النسبة بيف طوؿ الخط عمى ورؽ  مقياس الرسـ ) -8
 ( مسطرة خاصة لمقياس الرسـ مدرجة بتداريج مختمفة. مسطرة مقياس الرسـ ) -9

 ( لوح أممس يثبت عميو ورؽ الرسـ. لوحة الرسـ ) -11
 ( ىو برنامج لمرسـ اليندسي باستخداـ الحاسوب. األوتوكاد ) -11

 :الية بالمناسبالسؤاؿ الثالث: أكمؿ العبارات الت
ـ الرسـ اليندسي لػ  -1  . عرض المعمومات بطريقة تسهؿ عممية تنفيذ البناءو  نقؿ األفكار وتجسيدها عمى الورؽيستخد
 .تالمثمثاو  لفرجارو ا أقالـ الرصاصو  المنحنياتو  لوحة الرسـو  Tمسطرة مف أدوات الرسـ  -2
 . الخشبأو  البالستيؾ مف  Tتصنع مسطرة  -3
 . Tقطعة عمودية لتشكيؿ حرؼ  Tيثبت عمى أحد أطراؼ المسطرة  -4
 . البالستيؾتصنع المنحنيات مف  -5
 . ممـ (424)بينما طوليا ىو  ( ممـ297)ىو  A3عرض الورقة مف نوع  -6
 .المساقط الهندسيةنستطيع التعبير عف المجسمات بطريقة رسـ  -7

 أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي: (  )أماـ العبارة الصحيحة و إشارة    (  ): ضع عالمة  الرابعالسؤاؿ 
1-  (   .يعتبر المخروط مف األشكاؿ اليندسية ) 
2-  (    ).ـ الرسـ اليندسي لمتعبير عف اإلحساس باألشياء  يستخد
3- (    ) .يعتبر الفرجار مف أدوات الرسـ اليندسي 

 المسقط -د الرسـ اليندسي -ج شبو الظؿ -ب الظؿ -أ

 سـ 21 -د سـ 48 -ج سـ 24 -ب سـ 42 -أ

 ا سبؽمجميع  -د ية عمى الحاسوببرامج تطبيق -ج طاولة الرسـ -ب الرسـ أدوات -أ
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4-  (    ) ورقة الكتاب المدرسي ىي مف نوعA5 . 
5-  (    )لرسـ اليندسي.تستعمؿ أقالـ الحبر والرصاص في ا 

ـ األدوات الهندسية: ـ التالي باستخدا ـ المساقط الثالثة لممجس  السؤاؿ الخامس : ارس
 

 

 

 

 
 
 

 السؤاؿ السادس : فسر ما يمي تفسيرًا عمميًا صحيحًا:
 تصنع حواؼ لوحة الرسـ بشكؿ مستقيـ ومتعامد. -1

 عميها لرسـ الخطوط األفقية والعمودية. Tانزالؽ مسطرة لتسهيؿ 
 السفمي لورقة الرسـ.سـ مف الطرؼ العموي و  1عند البدء بعممية الرسـ تترؾ مسافة  -2
 إطار حوؿ ورقة الرسـ.رسـ ل
ـ أقالـ الرصاص عند بداية الرسـ. -3  تستخد

 عممية التعديؿ عمى الرسـ.لتسهيؿ 
ـ الطرؽ والمباني. -4 ـ مقياس الرسـ عند تصمي  تستخد

ـ عمى الورؽ بالمقاسات الطبيعية.ال يمكف تنفيذ تمؾ ألنه   التصامي
ـ بواسطة برنامج األوتوكاد أكثر دقة ووضوح مف الرسـ اليدوي. -5  الرس

ـ الحاسوب في عممية التصميـبرنامج تطبيقي ألنه   .يستخد
 في الرسـ اليندسي. Tأىمية مسطرة  -6

 الخطوط األفقية و العمودية.ـ لرس
 .أدوات الرسـعمى استخداـ أىمية التدرب  -7

 لوحات ورسومات واضحة ونظيفة يستطيع كؿ إنساف فهمها وقراءتها.إلظهار 
 
 
 
 

 أمامي
 جانبي

 ) أفقي (عموي 

 أمامي
 جانبي

 ) أفقي (عموي 



 إعداد األستاذ/ عبداهلل عصام أبو نار يف مادة التكهولوجيا ائية للصف الجامو األساسيمادة إثر مدرسة ذكور الهصريات اإلعدادية " ج "

 10 

 
 

 

 السؤاؿ األوؿ : اختر اإلجابة الصحيحة:
 مميس في :يقع جسر نير  -1

ـ بناء جسر نير مميس في العالـ : -2  ت

 اعتمدت الجسور البدائية عمى: -3

 صناعة الجسور حديثاً : مف المواد التي تدخؿ في -4

 :عظمة ...... تحتوي القدـ البشرية عمى  -5

 تكوف بصمات القدـ البشري : -6

 : جسور استخدمت األقواس الموجودة في القدـ البشرية في مبدأ بناء -7

 منشآت تشكؿ جزءًا مف الطريؽ : -8

ـ ا -9  :لجسرمف األمور الواجب مراعاتيا عند البدء بتصمي

ـ الجسور لتسييؿ مرور : -11  يتـ تصمي

 :وترًا  تحتوي قدـ اإلنساف عمى  ........ -11

 : ـ يضع باعتبارهمعند تصميـ جسر فإف المص -12

 إيطاليا -د تركيا -ج أمريكا -ب الصيف -أ

 ـ 851 -د ـ 581 -ج ؽ.ـ 854 -ب ؽ.ـ 581 -أ

 الصخر -د الخرسانة -ج الحديد -ب األشجار جذوع -أ

 ) أ + ب ( معاً  -د الخشب -ج الخرسانة المسمحة -ب دالحدي -أ

 23 -د 26 -ج 15 -ب 27 -أ

 مرتفعة -د ثابتة -ج مختمفة -ب يةمتشاب -أ

 الخشب -د الحجر -ج القناطر -ب األقواس -أ

 المؤسسات -د المباني -ج الجسور -ب الحدود -أ

 جميع ما سبؽ. -د متطمبات الصيانة -ج التكمفة التقديرية -ب الخارجي لمجسر الشكؿ -أ

 جميع ما سبؽ -د القطارات -ج المشاة -ب رات والشاحناتالسيا -أ

 116 -د 115 -ج 114 -ب 121 -أ

 جميع ما سبؽ -د متطمبات الصيانة -ج طبيعة التربة -ب كمفةالت -أ

 
 إنشاء اجلسور/  الجالح/ الدرس  الرابعةالوحدة 



 إعداد األستاذ/ عبداهلل عصام أبو نار يف مادة التكهولوجيا ائية للصف الجامو األساسيمادة إثر مدرسة ذكور الهصريات اإلعدادية " ج "

 11 

 السؤاؿ الثاني : اكتب المصطمح الذي تدؿ عميه العبارات التالية:
 ( منشآت تشكؿ جزءًا مف الطريؽ. رالجسو ) -1
 عض.( ىي قوى تميؿ فييا جزيئات المادة إلى االبتعاد عف بعضيا الب إجهادات الشد ) -2
 ( ىي قوى تميؿ فييا جزئيات المادة لالقتراب مف بعضيا البعض. إجهادات الضغط ) -3

 :السؤاؿ الثالث : أكمؿ العبارات التالية بالمناسب
 ة.فالجسور المعرو  أقدـيعتبر جسر مميس مف  -1
 . مستوى اإلنتاج عبر العصور بػ يرتبط تطور الجسور -2
 عضمة. 24وترًا و  114تحتوي القدـ البشرية  -3
 .منخفضةو  عادية ) متوسطة (و  مرتفعةمف أشكاؿ أقواس القدـ البشرية  -4
 .اجهادات الضغطو  اجهادات الشدمف أنواع االجيادات عمى مواد الجسور :  -5
 .الشدلقوى طوؿ العنصر المكوف لمجسر فإنو يتعرض عندما يزداد  -6
 .مرور القطاراتو  عبور السيارات والشاحناتو  تسهيؿ عبور المشاةمف استخدامات الجسور  -7
 . يقؿ عندما يتعرض العنصر المكوف لمجسر لقوى الضغط فإف طولو -8
 . حديد والخرسانة المسمحةالو  الحجرية القناطرو  خشبيةمف أنواع الجسور :  -9

ـ تحديد الحاجة لػ عند إنشاء الج -11  . استعماالتهو  إنشاء الجسرسر يت
 أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي: (  )أماـ العبارة الصحيحة و إشارة    (  ): ضع عالمة  الرابعالسؤاؿ 

1- (    .تـ بناء بعض الجسور لتكوف بديالً عف الردميات الترابية ) 
2-   (  ـ بناء الجسور ف  ي مستوى واحد فقط.( يت
3-   (   ).ـ الجسر ال نيتـ بالقوى واألعماؿ عمى الجسر  عند تصمي
4-   (   ).عندما يقؿ طوؿ عنصر الجسر تكوف القوى المعرض ليا قوى الشد 
5-   (   ).جسور القناطر صنعت مف الخرسانة المسمحة 

 ر ما يمي تفسيرًا عمميًا صحيحًا :السؤاؿ السادس فس
 تبنى الجسور عند مفترؽ تقاطع الطرؽ. -1

 .مشاكؿ السير والمرورلحؿ 
 تستطيع الجسور تحمؿ األحماؿ الثقيمة. -2

ـ بشكؿ يتحمؿ األحماؿ والقو ألنها   التي سوؼ يتعرض لها الجسر.ى تصم
 تعمؽ وسادات خشبية عمى الجسور البدائية. -3

 عميها. بالمروراإلنساف لتساعد 
 تحتوي قدـ اإلنساف عمى أقواس داخمية وخارجية. -4

 تتحمؿ سير اإلنساف طواؿ حياته والثقؿ الزائد الناتج عف القفز عميها.حتى 
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 : اكتب مدلوؿ كؿ صورة مما يمي: السادسالسؤاؿ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


