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  طينطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولة فمسدولة فمس
  العاليالعاليوزارة التربية والتعـميم وزارة التربية والتعـميم 

      مدٌـرٌــة التربٌـة والتعلٌــم/

        ::ًذسسخ ًذسسخ انان

  
 امتحان تكنولوجيا نهاية الفصل الثاني

 

 ونصفساعة لزمن : ا
 م5105  / 5 /التاريخ :    

 سئمةأ 5ئمة :  عدد األس
 األساسي  )       ( ثامنالصف :ال

  :: اسم الطالب
 

    

 

 ػاليبد ( 5) ( أيبو انؼجبسح انخبطئخ .  ×( أيبو انؼجبسح انصحٍحخ وإشبسح )ضؼً إشبسح ) انسؤال األول :

 كلما زاد عدد البكسل فً الصورة زاد وضوحها وزاد حجمها التخزٌنً .)         (  .1

  ٌختل  حجم الصورة عند تخزٌنها بعدة صٌ..ال)          (  .2

 الهد  من مرحلة التجرٌب هو التعدٌل .)          (  .3

 عظمة . 26تحتوي القدم البشرٌة على )          (  .4

 .  A6ورقة الكتاب المدرسً هً من نوع  (      )     .5

 

 ػاليبد ( 01)                                               دائشح حىل سيض اإلجبثخ انصحٍحخ .  ًضؼ انسؤال انخبًَ :

 ٌشيض نهٍئخ االراػخ وانتهفضٌىٌ انفهسطٍٍُخ :  (0

 CBP د PPC د BBC ة PBC أ

 ٌطهق ػهى انىسبئط انًتؼذدح :  (2

  Photos د  Multimedia د  Resolution ة  Pixel أ

 انصىسح انتً تًتبص ثبالحتفبظ ثذسجخ انىضىح ػُذ تكجٍشهب وتصغٍشهب :  (3

 انصىس انًشكجخ  د انصىس انًتجهخ د انصىس انشخصٍخ ة انصىس انُقطٍخ أ

 يٍ اَظًخ االنىاٌ فً انصىس انشقًٍخ :  (4

 جًٍغ يب سجق  د RGB د انسهى انشيبدي ة اسىد واثٍض أ

 أي يًب ٌهً نٍس يٍ يًٍضاد انحجش انطجٍؼً انفهسطًٍُ :  (5

 يم انجىٌخيقبويخ انؼىا د انهشبشخ د حجبد انهىٌ ة انصالثخ أ

 تؼتًذ ػهى يجذأ water jetتقٍُخ   (6

 ضغط انهىاء د تجشٌذ انًبء د ضغط انًبء ة تسخٍٍ انًبء أ

 يتم ترك بروز طبيعي عمى سطح الحجر الطبيعي يسمى   (7
 حجش يجهً د حجش طجضح د حجش يسًسى ة حجش يهطش أ

 يٍ انًجسًبد انهُذسٍخ :  (8

 انذائشح د انًستطٍم د انًكؼت ة انًشثغ أ

 قبل المٌالد فً تركٌا هو جسر  058اول جسر تم بناءه عام   (9

 سالو د سٍهس د يهٍس ة انجىاثخ انزهجٍخ أ

 اعتمدت الجسور البدائٌة على   (18

 الصخر د الخرسانة ج الحدٌد ب جذوع االشجار  أ

 

 ػاليبد ( 6)                                                -أكًهً انفشاغبد نهؼجبساد انتبنٍخ : : خبنجانسؤال ان
 كهًخ اٌطبنٍخ تؼًُ وصف تسهسم االحذاث فً أي اَتبد أدثً أو فًُ ........................  .0

 اصغش جضء فً انصىسح ................ .2

 يٍ أَىاع االجهبداد ػهى يىاد انجسىس ............................ و .............................. .3
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 ذو نشسى االشكبل غٍش انذائشٌخ تصُغ يٍ انجالستٍك  ...........................أداح تستخ .4

 ىػخ يٍ قىانت انطىة دفؼخ واحذح ...........................ًطشٌقخ آنٍخ انكجس االنً نًج .5

 

 ػاليبد ( 7)                            اجٍجً ػٍ االسئهخ انتبنٍخ : انسؤال انشاثغ :

 

 )عاليح( تكسم ؟ 2511تكسم وأخري ذحرىٌ عهً 1111ىرج ذحرىٌ عهً اَهًا اوضح ص .1

 

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

 عالياخ( 5)رذثٍ يراحم اعذاد انىسائط انًرعذدج :  .2

 

 يشحهخ انتصًٍى  يشحهخ انتُفٍز  سٌىيشحهخ كتبثخ انسٍُب  يشحهخ االػذاد  يشحهخ انتجشٌت وانتطىٌش 

 

 سى تٍُ االحجار فٍ عًهُح انثُاء ؟     )عاليح (1نًارا ذررك يسافح   .3

 

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

 

 ػاليبد ( 4خطٍخ وانىسبئط انًتؼذدح انتفبػهٍخ يٍ حٍج :        ): أ( قبسًَ ثٍٍ انىسبئط انًتؼذدح ان انسؤال انخبيس

 

 انىسبئط انًتؼذدح انتفبػهٍخ انىسبئط انًتؼذدح انخطٍخ وجه انًقبسَخ

   انرحكى فٍ انًذخالخ  .1

   ذغُر يجرَاخ االحذاز .2

   اخرُار انُهاَح  .3

   يثال  .4

 

 ػاليبد( 4)           ة( وفقً ثٍٍ انؼًىد )أ( ثًب ٌُبسجخ يٍ انؼًىد )ة( :

 انعًىد )ب( انعًىد )أ(

 تد .24َظاو َركىٌ يٍ ثالز انىاٌ أحًر ، أخضر، أزرق ًَثم فُها انثكسم ب  )        ( حجر اصطُاعٍ  .1

2.  RGB )        (  حجر َركىٌ يٍ خهط ريم واسًُد وياء وحصًح َرى صثها فٍ قىانة خاصح 

 سطح انحجر تىاسطح انجالَاخ . َرى جهٍ وذهًُع وجه )        ( االوذىكاد   .3

 ترَايج َسرخذو نهرسى انهُذسٍ اكثر دقح ووضىحا يٍ انرسى انُذوٌ . )        ( حجر يجهٍ   .4

 

 

 

 
 انتهت االسئلة

 اتمنى لكن كل التوفٌق
 يؼهًخ انًبدح :َجبح اثىحسٍ


