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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للالمدرسةرسالة 

 
 حيحة ال األول : اختر االجابة الصالسؤ 

 أجهزة تطلق إلى الفضاء لجمع المعلومات -1
 الهواتف ( –األقمار الصناعية  –) الحواسيب      

 شبكة اتصاالت عالمية تسمح بتبادل المعلومات -2
 اإلنترنت ( –التطبيقات الذكية  –) التكنولوجيا      

 هي البرامج التي توجد في الهواتف المحمولة  -3
 التكنولوجيا ( –التطبيقات الذكية –)االعدادات      

 هي اإلستخدام األمثل للمعرفة وتطويعها لخدمة اإلنسان -4
 التكنولوجيا ( –االستخدامات الحديثة –)المعلومات      

_________________________________________________________ ___ 
 :ضع عالمة صح  أو عالمة خطأ : السؤال الثاني 

 من أهم استخدامات األقمار الصناعية جمع المعلومات عن الفضاء الخارجي               )    ( -1
 الكهرباء تعد من أكثر مصادر الطاقة انتشارًا في العالم                                    )    ( -2
 غير وجه العالم                                                         )    (اختراع اإلنترنت  -3
 يكون االتصال من خالل الهواتف في الوقت الحالي صوتي فقط                           )    ( -4
 )    (  فوائد التكنولوجيا أنها اختصرت المسافات بين العالم                             من أهم  -5
 يوجد معرض جيتكس في إمارة الشارقة                                                  )    ( -6
 تستخدم في تحديد األماكن                                               )    (  GPSتقنية ال -7
 

. 2022/  2021للعام الدراسي   الثالثللصف   ()سباق التكنولوجيا درس مراجعة   
( والء محمد ة:)المعلم   

 
/الث الصف الث           ....   ..................... اسم الطالب    تاريخ :ا اليوم 
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 السؤال الثالث :اقرأ الفقرة األتية واجب عن األسئلة 

 

 

 بعض فوائد التكنولوجيا ؟اذكر  -1

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

..................................................................................... 
 على ذلك ؟دولة اإلمارات تدعم التكنولوجيا وتشجعها اذكر من الفقرة مايدل  -2

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

..................................................................................... 
 ؟(كسجيت)ماذا تعرف عن معرض  -3

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

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

 

 


