االسم :

.........................
التاريخ :

/

اختبار الحاسب اآللي الفترة األولى – الصف الثاني المتوسط
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
 -1الجهاز الذي يستقبل اإلشارة من الحاسب ويتعرف على الجهاز المرسل إليه :
أ-الطابعة

ب-المودم

ج-المبدل

د-الهاتف

 -2الذي يتحكم في عملية االتصال بين الحاسب والشبكة ويمنع البرامج الضارة هو :
أ-جدار الحماية

ب-تشفير المعلومات

ج-النسخ اإلحتياطي

د-التحديث التلقائي

 -3المقصود بالوصول إلى أجهزة وأنظمة األفراد أو الشركات عن طريق ثغرات في نظام الحماية يسمى
أ-الفيروسات

ب-االختراق

ج-انتحال الشخصية د-التنصت

 -4يتم إغالق الثغرات األمنية في البرامج من خالل :
أ-جدار الحماية

ب-تشفير المعلومات

ج-التحديث التلقائي د-النسخ االحتياطي

 -5استخدام عدد من أجهزة الحاسب لطابعة واحدة من أمثلة :
أ-تبادل المعلومات

ب-أمن المعلومات

ج-االشتراك في المصادر

د -تشفير المعلومات

 -6من مزايا الشبكة واإلنترنت :
أ-حجب الفيروسات

ب-تبادل البيانات

ج-التحديث التلقائي د-النسخ االحتياطي

 -7تعد الفيروسات من أمثلة :
أ-انتحال الشخصية

ب-التنصت

ج-االختراق

د-البرامج الضارة

 -8تعد الشبكة التي تربط بين إدارات التعليم في المملكة شبكة :
أ-مدنية

ب-موسعة

ج-شخصية

د-محلية
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السؤال الثاني:ضع ( صح ) أمام العبارة الصحيحة  ,أو ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
م

اإلجابة

العب ـ ــارة

 1عدد األجهزة محدود في الشبكة الموسعة

(

)

 2من مزايا اإلنترنت تعدد اللغات المستخدمة

(

)

 3تعد الفيروسات من أمثلة انتحال الشخصية

(

)

 4من أمثلة االشتراك في المصادر إرسال مقطع مرئي بالبريد االلكتروني

(

)

 5المقصود بأمن المعلومات الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين

(

)

 6من أمثلة الشبكة الشخصية الشبكة التي تربط بين الحاسب المكتبي والجوال

(

)

 7من أمثلة الشبكة المحلية الشبكة الموجودة في معمل الحاسب بالمدرسة

(

)

 8الشبكة التي تربط المدارس داخل المدينة المنورة شبكة موسعة

(

)

السؤال الثالث  :اذكر اثنين من أضرار استخدام اإلنترنت
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

السؤال الرابع  :من أهم األجهزة المستخدمة في توصيل شبكات الحاسب المودم ؛ اذكر وظيفة المودم
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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