االسئلة المتوقعه على مادة الحفظ حاسوب م3
اعــداد االســتـــاذ  :نور الدين بني عطا
0775226286

سؤال :وضح المقصود بكل من  :التنقيب في البيانات  ,الجدار الناري  ,بروتوكول الشبكة.
سؤال  :علل ما يأتي :
 يتميز عصرنا الحالي بوفرة معرفية .
 تواجه المؤسسات صعوبة في نقل المعرفة الظاهرة .
 ان تطبيق المعرفة واستخدامها هو الهدف من ادارة المعرفة .
 حذرت بعض الدراسات من استخدام الهواتف الخلوية اثناء تعبئة وقود السيارات في محطات
التزود بالوقود .
 يفضل دائما الشراء من مواقع انترنت آمنه .
 إذا اشتريت برمجيات من خالل أحد مواقع التجارة اإللكترونية فإن العملية التجارية تعتبر تجارة
الكترونية بحتة .
سؤال :وضح المقصود باالقتصاد المعرفي  .واذكر ثالثا من اهدافه .
سؤال :في نظام المعلومات ما الذي يمثل كل من  :المدخالت  ,المعالجة  ,المخرجات ؟
سؤال :اكتب مثال على نظام معلومات يدوي  ,ونظام معلومات محوسب .
سؤال :كيف يمكن لالنسان ان يستفيد من المعرفة التي يمتلكها ؟
سؤال :كـيـف عـمـلـت المؤسسات على زيادة المعرفة ؟
سؤال :مــــا وظـــيـــفـــة بــطــاقـــات الــشــبــكـــات ؟
سؤال :اذكر بعض العالمات او الدالالت التي تدل على ان مواقع االنترنت مشفرة او محمية ؟
سؤال :وضح كيف تكاملت تقنية المعلومات واالتصاالت مع شبكات الحاسوب في مجال االتصاالت
الالسلكية .
سؤال :ما وظيفة محطات التحويل واالبراج في نظام الهاتف الخلوي ؟
سؤال  :قارن بين تقنية االشعة تحت الحمراء وتقنية البلوتوث من حيث االمواج المستخدمة  ,اختراق
الجدران  ,مدى االتصال .

سؤال :اذكر التأثيرات الضارة على الصحة نتيجة االستخدام المتواصل للهواتف الخلوية .
سؤال :بما بدأت تطبيقات التجارة االلكترونية ؟
سؤال :اذكر فوائد التجارة اإللكترونية للمشتري .
سؤال :تواجه الت جارة االلكترونية بعض المحددات التي تعترض تطورها ونموها  ,اذكرها .
سؤال :اذكر المرتكزات التكنولوجية للتجارة االلكترونية .
سؤال :ما وظيفة شبكات االتصال والمواقع االلكترونية في التجارة اإللكترونية ؟
سؤال :اذكر اثنين من لغات البرمجة التي تستخدم في بناء المواقع االلكترونية .
سؤال :اذكر أمثله على البرمجيات الخاصه بالتجارة االلكترونية .
سؤال :اذكر أمثلة على محركات البحث المتخصصة بالبحث عن السلع ومواصفاتها .

