
 

 

 ٠٢٠٢/٠٢٠٠االختيار النهائي لمادة الحاسوب 

 الصف: األول ثانوي)أدبي+علمي(       

                                                                 2222اسم الطالبة:.                                                       التاريخ:     /    /   

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول:

 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة: 

 .المرحلة االولى من مراحل تطوير النظام هي:1

 نظامأ.تحليل النظام.            ب.صيانة النظام.           ج.تنفيذ النظام.         د.تعريف ال

.المرحلة التي يتم فيها تحويل العمل في المدرسة من العمل في النظام القديم إلى العمل في النظام الجديد، 2

 هي:

 أ.تنفيذ النظام.             ب.البرمجة.                  ج.الصيانة.             د.فحص النظام

 .يعد موقع أمازون أول موقع قام باطالق خدمة:3

 إللكترونية.      ب.الحوسبة السحابية.       ج.المدونة.              د.النشر اإللكترونيأ.البنوك ا

 .من االمثلة على نظم المعلومات:4

 أ.أوبن ايميس.           ب.قوقل.                       ج.أمازون.              د.ال شيء مما ذكر

 عمليات اتخاذ القرار هي: .مخزن البيانات تنظم حسب مواضيع معينة لخدمة 5

 أ.قواعد البيانات.        ب.إدارة المعرفة.               ج.مستودعات البيانات.   د.ال شيء مما ذكر

 .عبارة عن معلومات تم تنظيمها ومعالجتها وتطبيقها وممارستها لتحويلها إلى خبرة:6

 ج.المعرفة.              د.الحوسبة السحابية أ.إدارة المعرفة.        ب.البيانات.                      

 .إحدى التطبيقات التجارية لمفهوم الذكاء االصطناعي:7

 .األنظمة الخبيرة.     ب.المعرفة.                       ج.فحص النظام.        د.إدارة البيانات1

 جال الطبي:.برنامج حاسوبي يحاكي طريقة حكم االنسان وسلوكه في مجال معين مثل الم8

 د.المعرفةkms                              ج.نظم           GIS ب.نظم        أ.النظام الخبير.        

 .من المؤسسات االردنية التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية، هي:9

 د.أ+ب           ج.المراكز.          ب.مركز الجغرافي الملكي.             أ.دائرة االراضي والمساحة.    

 .من الخدمات التي تقديمها البنوك اإللكترونية:12

 د.جميع ما ذكر صحيح            ب.معلوماتية.                     ج.تبادلية.        أ.تفاعلية.              

 .من مكونات نظام الملعومات:11

 ذكر صحيح ما ج.المستخدمون.   د.جميع          أ.المعدات.            ب.البرمجيات.            

 .من وسائل الدفع المالي في التجارة اإللكترونية:12



 

 

 ج + أ.البطاقات االئتمانية.            ب.البنك.                ج.الشيكات اإللكترونية   د.أ

 السؤال الثاني:

 صنف ما يأتي إلى بيانات أو معلومات أو معرفة:

 ختصأ.خبرة طبيب م

 ب.عدد العمالء في البنك 

 للطالب ج.سجل الحضور والغياب

 د.مهارة مختص في صيانة الحاسوب 

 ه.كشف بأسماء المعلمين وتخصصاتهم.

 

 يتعلق بالبائع : السؤال الثالث:صنف فوائد التجارة اإللكترونية اآلتية الى ما يتعلق بالمشتري أو ما

 تخفيض الكلفة وزيادة األرباح أ.

 للمنتجات الرقبة على عينات مجانيةب.الحصول 

 ج.إتاحة خيارات أفضل وكلفة أقل

 د.دقة متناهية والسرعة في نقل المعلومات.

 

 السؤال الرابع: اذكري نقطتين لكل مما يلي:

 أ.أنواع المعرفة: 

 

 ب.مراحل تعريف النظام؟

 

 

 ج.أنواع التجارة اإللكترونية حسب استخدام اإلنترنت؟

 

 

 

 النظام؟د.طرق تطوير 

 

 

 

 السؤال الخامس: أ. اذكري طرق تنفيذ النظام؟
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2. 
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 ب.اذكري أنواع الحوسبة السحابية؟

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 انتهت األسئلة

 الرائعاتبالتوفيق طالباتي 

 عبدالله شناتوه نمعلمة المادة: روا

 

 


