مدارس تقارب
اختبار النهائي

الزمــــــــن
 60دقيقة

Taqarob schools
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الفصل األول 2021/2022

اسم الطالب/الطالبة ........................................ :الصف :التاسع (

رقم السؤال
عالمة السؤال
عالمة الطالب

األول
5

الثاني
7

الرابع
7

الثالث
5

الخامس
8

السادس
8

)

المجموع
40

ملحوظة:أجب عن جميع االسئلة اآلتية وعددها ( ) 6علما بأن عدد الصفحات()3
السؤال األول  :ضع رقم المصطلح في العمود األول أمام مفهومه ( تعريفه ) الذي يناسبه في العمود الثاني  5(.عالمات)
1
2
3
4
5

حماية حقوق الملكية الفكرية
المحاكاة
الحكومة االلكترونية
التعلم اإللكتروني غير
المتزامن
النمذجة

ال يحتاج إلى وجود المعلم والمتعلم في الوقت نفسه و يكون
االتصال غير مباشر مثل البريد اإللكتروني
نسخة افتراضية عن الحكومة الحقيقية وهي نظام حديث تتبناه
الحكومات باالستخدام التكاملي الفاعل
تصميم مجسم على جهاز الحاسوب يمثل النظام الحقيقي من حيث
الشكل والغرض الذي وضع ألجله
تجريب النماذج على الحاسوب والتدرب على عمليات يصعب
عملها في مواقف حقيقية
المحافظة على المعلومات والبرامج من عمليات القرصنة
والمتمثلة بالنسخ وإعادة إنتاجها بدون ترخيص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 7عالمات)

السؤال الثاني  :أجب بـ ( نعم ) أو بـ ( ال) عما يلي :
 .1فشل عملية محاكاة تجربة علمية يترتب عليها تكلفة عالية

(

).

 .2التعلم اإللكتروني المتزامن ال يتطلب تحديد موعد مسبق لعملية التعلم

(

).

 .3من أاألمثلة المواقع اإللكترونية الحكومية www.jordan.gov.jo -

(

).

 .4من متطلبات بناء الحكومة االلكترونية تأمين البنية التحتية لالتصاالت

(

).

 .5من معيقات التعلم اإللكتروني توسيع قاعدة المشاركين في العملية التعليمية

(

).

 .6من إيجابيات التعلم االلكتروني الغير متزامن يستطيع المتعلم إعادة دراسة المادة

(

).

 .7من إيجابيات التعلم االلكتروني المتزامن حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية

(

).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
 .1من مجاالت المحاكاة :
أ) محاكاة ظروف الطيران ب) محاكاة اإلسعاف
 .2من أهداف الحكومة اإللكترونية :
أ) تأمين البنية التحتية لالتصاالت
ج) توفير الموارد البشرية المؤهلة

( 5عالمات)
ج) قيادة السيارات

د) جميع ما ذكر

ب)انجاز المعامالت بسرعة لتوفير الوقت
د) تعاون القطاعين العام والخاص

 .3من سلبيات التعلم المباشر:
أ) عدم الحصول على تغذية راجعة فورية
ج) حاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة
 .4من مميزات التعلم اإللكتروني:
أ) التعلم غير الممتع ب) المرونة

ب) عدم وجود تفاعل بين المعلم والمتعلم
د) تقليل التكلفة

ج) صعوبة تقييم الطلبة

د) الحاجة الى تدريب المعلمين

 .5هي حماية اإلجراءات التي تحدث بوسائل الكترونية بين طرفين او اكثر :
ج) حماية الخصوصية
ب) الحماية من الجرائم
أ) حماية المعامالت اإللكترونية

د) جميع ما ذكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 7عالمات)
السؤال الرابع :
( 3عالمات)
أ) قارن بين أنواع التعلم االلكتروني حسب الجدول االتي:

من حيث

التعلم االلكتروني المتزامن

التعلم االلكتروني الغير متزامن

االلتزام بالوقت المحدد للدراسة
التفاعل بين المعلم والمتعلم
التقنيات المستخدمة في التعلم
ب) ما وظيفة كل زر من أزرار التحكم المشار اليها باألسهم ؟

(  4عالمات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس :
أ) من مميزات برنامج صانع األفالم :
-1
-2
-3

(  8عالمات )
(  3عالمات )

ب) من المصادر التي يمكن الحصول منها على عناصر الفيلم:
-1
-2

( عالمتان )

ج) من طرق الحصول على وسائط:

( عالمتان )

-1
-2
د) ما الفرق بين الفيلم والمشروع من حيث امتداد الملف؟

( عالمة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السادس  :امأل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ستورد للعمل في ..............
تظهر العناصر التي ّ
يمكن استيراد مقاطع الفيديو و الصور و الصوت من ...................
الجزء من الشاشة الذي يجتوي على لوحة العمل و الفترة الزمنية هو ................
طريقة العرض االفتراضية في برنامج صانع األفالم هي ...............................
يساعد استخدام الفترة الزمنية في ..........................................
من العمليات التي يمكن اجراءها من ازرار الفترة الزمنية  ...............و .................
 .aو ....................................و......................

 )7يعرض تنسيق الوقت بالشكل التالي .......... : .......... : ........... : ............

انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
معلم المادة  :أ.حمزه عوده هللا

(  8عالمات)

