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 أمتحان الشهر االول  / المختلطة  الثانوية مدرسة فينان

 التاســـــــــــــعالصف :                                    ــــوب.   ـــــــــــالمبحث: الحاســــــــ 
          االساســـــي. 

                               2019\11\18 االثنين   :  التاريخو اليوم                    ..... ........................................  -:  االســــــــــــــم 

 فقرات لكل فقرة أربع إجابات , واحدة منها فقط   ستةيتكون هذا السؤال من :    األولالســــــؤال 
 عالمات (  4)                                                                                    . صحيحة, اختر رمز اإلجابة الصحيحة

 

 -: تتوزع الحواسيب المكونة لهذه الشبكة على مساحة جغرافية محدودة داخل مبنى او عدة مباني -1     

    . الشبكة الداخلية -ب                                                             . شبكة األنترنت    -أ

 .ما ذكرم ال شيء   -د                           .  االجتماعيشبكات التواصل  -جـ

         

 -: من فوائد المكتبات اإللكترونية  -2     

 .توفير الوقت المستهلك للوصول للمعلومات  -ب                                                          .نشر المراجع العلمية -أ

 .ميع ما ذكرج -د                 .على المعلومات والمراجع تخفيض تكاليف الحصول  -جـ

 

 -: أهداف الحكومة اإللكترونية من واحدة مما يلي ليست  -3     

 . االرتقاء بثقافة المواطنين  وتوعيتهم -ب                                                .إنجاز المعامالت بسرعة    -أ

 .الوصول بالخدمات لجميع أنحاء الدولة -د                                 .ت على المواطنزيادة الضرائب والنفقا   -جـ

 

 -على الحاسوب والتدرب على عمليات يصعب عملها في مواقف حقيقية : جتجريب النماذج عن طريق تمثيل النموذ-4     

  المحاكاة.  -ب                                                                 .النمذجة -أ

 . ال شيء مما ذكر -د                                                      .الذكاء االصطناعي -جـ

 

 

 عالمات (  4)     ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة  السؤال الثاني : 

 

 .فشل عملية ُمحاكاة تجربة يترتب عليه تكلفة عالية )             ( .1

 . يمكن تحديث المواد العلمية اإللكترونية )             ( .2

 . سهولة البحث عن معلومات محددة من ميزات الكتب التقليدية )             ( .3

 .معلمين وطلبةالمدرسة االفتراضية هي مدرسة شبيهة بالمدرسة التقليدية وال يوجد بها  )             ( .4

 

 عالمات (  4)         .                       أكمل الفراغ األتي بما يناسبه                        :الثالـــــــــــث السؤال 
 

 جماالت استخدام احملاكاة  من    ❖
1.  ..................................................................... 
2. ...................... ............................................... 

      من أدوات التعلم اإللكرتوين           ❖
1.  ..................................................................... 
2.  ..................................................................... 

 
 

 عالمات (  4)            . المتزامن وغير المتزامن من حيث  ن بين التعلم اإللكتروني قار  -:  الرابــــــعالسؤال 
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 التفاعل بين المعلم والمتعلم االلتزام بوقت محدد  

   المتزامن 

   غير المتزامن

 

 

ر اربعة  حتى يتسنى ألي حكومة التحول الى حكومة إلكترونية فال بد من توافر متطلبات عديدة , أذك  -: الخامس السؤال 
 عالمات (  4)                                                                              من هذه المتطلبات. 

 

1. ....................................................................................................... ..............   

2. ....................................................................................................... ..............  

3. ..................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهـــــت االسئـــــــــــلة

 
 معلم المادة : عبدالرحمن االحيوات 

 


