المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم
بالمدينة المنورة

مدارس الخندق األهلية
ابتدائي * متوسط * ثانوي

الدرجة المستحقة

رقم
السؤال

أسئلة اختبار مادة /احلاسب اآللي

األول

الفصل الدراسي الثاني الدور :األول
للعام الدراسي  3444 / 3419هـ

الثاني

كتابة

رقما

اسم المصحح

اسم المراجع

الثالث

اسم الطالب:

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

رقم اجللوس:
اليوم والتاريخ

الصف :الثالث املتوسط
املادة :احلاسب اآللي

األحد  1440/8/11هـ الزمن  :ساعة واحدة

الدرجة الكلية

كتابة

رقمًا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الرابع
الخامس
السادس

المجموع

ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة
 -السؤال األول :اختر اإلجببت الصحيحت فيمب يلي:

( كل فقرة نصف درجت )

4

 -1يمكن عقد اجتماعات لمجموعة من الموظفين في أماكن مختلفة عن طريق ............
ب -مشاركة الملفات

أ -الشبكات االجتماعية

ج -البريد اإللكتروني

د -المؤتمرات المرئية

 -2صفحات المواقع اإللكترونية تخزن في أجهزة حاسب تسمى الحاسب .....
ب-المكتبي

أ-الخادم

د-المساعد

ج-المحمول

 -3مسابقة يقوم فيها الروبوت بتنفيذ عدة مهام محددة هي :
أ -السومو

ب -الروبوكوب

ج -الفرست ليغو

د -تتبع الخط األسود

 -4تعد المدونات من أمثلة :
أ -الشبكات

ب -المؤتمرات المرئية

االجتماعية

د -مشاركة الملفات

ج -البريد اإللكتروني

 -5هي أجهزة إلكترونية متعددة المهام قادرة على االتصال والمشاركة والتفاعل مع المستخدم وبقية األجهزة األخرى :
ب -األجهزة الذكية

أ -األجهزة المدمجة

ج -الروبوت

د -المعالجات

 -6الرمز الذي يستخدم في البريد اإللكتروني للربط بين اسم صاحب العنوان  ،والجهة التي تقدم الخدمة هو :
بwww -

أ/ -

ج@ -

دsa -

 -7من أنواع مسابقات الروبوت المحلية :
أ -أولمبياد الروبوت

ب -األولمبياد الوطني
للروبوت

العالمي

ج -األولمبياد الوطني لالبداع

د -أولمبياد الروبوت الدولية
) ) IRQ

 -8تقوم بالمهام الشاقة والتي يصعب على اإلنسان القيام بها :
أ -شبكات االتصال

رقم النموذج KH-P028-F11A :

رقم اإلصدار :

ب -األجهزة المدمجة
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ج -السيارات

تاريخ اإلصدار 2012/11/01 :م

د -الروبوتات

صفحة  1من 2

 السؤال الثبني  :ضع ( صح ) أمبم العببرة الصحيحت  ,أو ( خطأ ) أمبم العببرة الخبطئت فيمب يلي:( كل فقرة نصف درجت )

العب ـ ــارة

م

4

اإلجابة
.

9

يمكن أن تتضمن الرسالة في البريد اإللكتروني أي نوع من البيانات

11

تُعد السيارات الذكية مثاال على األجهزة الذكية .

11

يسمى البحث في اإلنترنت بالتخزين السحابي

12

من أمثلة األجهزة المدمجة أجهزة التكييف

13

الحساسات هي المسئولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت

14

يتم الوصول إلى المواقع اإللكترونية بكتابة عنوان الصفحة في برامج التصفح .

( √)

15

تتميز الشبكات االجتماعية بأنها مجانية .

( √)

16

من المواقع التي يمكن تخزين ملفات المشاركة فيها موقع )) www.drive.google.com

( √)

( √)
( √)

.

( ×)

.

( √)
.

 -السؤال الثبلث  :من خالل دراستك ؛ اذكر اثنين من أهم التعامالت اإللكترونية في اإلنترنت .

( ×)

( درجة )

1

الخدمات التعليمية والترفيهية – التجارة اإللكترونية
 -السؤال الرابع  :من خالل دراستك ؛ اذكر اثنين من أنواع الروبوتات التعليمية .

( درجة )

روبوت (  – ) Nxtروبوت ( – ) Ev3روبوت ( ) Vex

رقم النموذج KH-P028-F11A :

رقم اإلصدار :

2/0
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صفحة  2من 2
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