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 :   أمام العبارة الخاطئة ()  أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (      )ضع عالمة :- السؤال األول 

 

 
 

:                                                                   اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: الثانيالسؤال 
 

 

 

 

 

 

5 

اإلجابة  العبــــارة م 

  لأى اعادج السسو ودعدًله ًقاةلها خسائس نادًح, ًعد السسو ةالحاسث نسدفع الذكالٌف الهادًح  1

2 
   و ًسذحدث وظائف جدًدٍالقدًهح ًغٌس الىظائف الهعسفحنٌ آثاز اقذصاد 

  الركٌحالذحكو فٍ الًىافر و السذائس عٌ ةعد أو دلقائًٌا دعذتس إحدي خدناخ الهًاشل  3

4 
  .Photoshop نت هي الفوتوشوب اداٍ زسو نجايٌه لإيشاء السسىم والذصانٌو الحٌح عتس الإيذس

5 
  الثاةذح نشهد نكىى نٌ سلسله نٌ الصىز او السسىم ةإيذاج دسهح للهسذخدم النتحركةبرامج الرسوم 

 

10 

 :الاقذصادًحللهعسفحنٌ الاثاز  1

 ننو الحضارات أ

 تساهم في التحول إلى مجتنع معرفيب 

 التتاال التجارر   النعرفي إللتر نناًا ج 

 سرعة الاستجابة للنتغنراتد 

 املولكة العربية السعودية
 موزارة التعلي

 ..............اإلدارة العاهة للتعلين مبحافظة 
 ...................هكتب التعلين 

 ............................. هدرسة 
 

 حاسب ايل : املادة 
 الثاني هتوسط : الصف 
 ساعة ونصف : السهن 

 

  هـ1444 / 1443للعام الدراسي  (لالدور األو)أسئلة اختبار الفصل الدراسي الثاني  

 اقلب الصفحة  اقلب الصفحة



 
انتهت األسئلة 

 

.. كنـ معـ هللا في الرخاء 
 يكنـ هللا معكـ في الشدة..

 
مجموعة ودق / معلم المادة 

 :يعرف تلويه الرسومات والصور بالحاسب بـ 2

 .ألعاب الحاسب أ

 .الرسم بالحاسبب 

 .معالجة الوصوصج 

 . العروض التقدينيةد 

 :ًطلق على العصر الحاضر 3

 عصر التطور أ

 النعرفةعصر ب  

 عصر البترولج 

 الذىبعصر د 

 : دكهٌ أههٌح السسو والذصهٌو ةالحاسث فٍ 4

 . إىدار الوقت والجهد أ

زيادة النخاطرة في الاعنال التي ب 

 .تتطلب التدريب والتجريب

 توفير الوقت والجهدج 

 جنيع ما سبقد 

5 
 دشهد الهعسفٌحإى صًاعح دقًٌح الهعلىناخ و الادصالاخ فٍ الهجذهعاخ 

 :دطىزًا كتٌسًا ًشهل الذطتٌقاخ و التسانج وهرا نٌ سهاخ

 الانفجار النعرفي أ

  للنتغيراتالاستجابةسرعة ب  

 بوك النعلوماتج 

 التطور التقويد 

 العقٌدج على السلتٌحللألعابنٌ الاثاز  6

  والانفرادالعزلة أ

 السنوةب  

 ةالالفاظ الشركيج 

 ضعف البصرد 

 دعد يىعا نٌ ايىاع العاب الهحاكاج 7

 العاب التحلم بقياده الطائرة أ

 النتاىةالعاب ب 

 الرياضيةالالعاب ج 

  والحسابالقراءةالعاب تعليم د 

 الإًجاةٌحنٌ اثاز الالعاب  8

 زياده التوتر والانفعال أ

 العقيدةاكتساب افلار دخيله على ب  

 انفصال عه الواقع الذي يعيشهج 

 اكتساب معارف اكثر بالحاسبد 

9 

هى العالو الري ًسذخدم دطىز دقًٌح الهعلىناخ و التسنجٌاخ و شتكاخ 

الادصالاخ لذقدًو حلىل نتذكٍس ذكٌه لهخذلف نجالاخ الحٌاٍ دساعد على 

  و دحسٌٌ الاداءالكفاءجشًادج 

 العالم الذكي أ

 عالم الخيالب 

 النجتنع الزراعيج 

 جنيع ما سبقد 

10 
 و يشرها نٌ خلال دىظٌف دقًٌح الهعسفحالهجذهع الري ًقىم على إيذاج 

 :الهعلىناخ و الادصالاخ لذحقٌق دًهٌه نسذدانه هى الهجذهع

 النعرفي أ

 التقليديب 

 الصواعيج 

 تجاريالد 



 

 

 نموذج االجابة
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:                                                                   اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: الثانيالسؤال 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

اإلجابة  العبــــارة م 

 خطأ لأى اعادج السسو ودعدًله ًقاةلها خسائس نادًح, ًعد السسو ةالحاسث نسدفع الذكالٌف الهادًح  1

2 
 صح  و ًسذحدث وظائف جدًدٍالقدًهح ًغٌس الىظائف الهعسفحنٌ آثاز اقذصاد 

 صح الركٌحالذحكو فٍ الًىافر و السذائس عٌ ةعد أو دلقائًٌا دعذتس إحدي خدناخ الهًاشل  3

4 
 خطأ .Photoshop نت هي الفوتوشوب اداٍ زسو نجايٌه لإيشاء السسىم والذصانٌو الحٌح عتس الإيذس

5 
 صح الثاةذح نشهد نكىى نٌ سلسله نٌ الصىز او السسىم ةإيذاج دسهح للهسذخدم النتحركةبرامج الرسوم 

 

10 

 :الاقذصادًحللهعسفحنٌ الاثاز  1

 ننو الحضارات أ

 تساهم في التحول إلى مجتنع معرفيب 

 التبادل التجارر و المعرفي  لكترونياًا ج 

 سرعة الاستجابة للنتغنراتد 

  هـ1444 / 1443للعام الدراسي  (لالدور األو)أسئلة اختبار الفصل الدراسي الثاني  

 اقلب الصفحة 



انتهت األسئلة 
 

.. كنـ معـ هللا في الرخاء 
 يكنـ هللا معكـ في الشدة..

 
 

مجموعة ودق / معلم المادة 
 

 :يعرف تلويه الرسومات والصور بالحاسب بـ 2

 .ألعاب الحاسب أ

 الرسم بالحاسبب 

 .معالجة الوصوصج 

 . العروض التقدينيةد 

 :ًطلق على العصر الحاضر 3

 عصر التطور أ

 عصر المعرفةب  

 عصر البترولج 

 عصر الذهبد 

 : دكهٌ أههٌح السسو والذصهٌو ةالحاسث فٍ 4

 . إىدار الوقت والجهد أ

زيادة النخاطرة في الاعنال التي ب 

 .تتطلب التدريب والتجريب

 توفير الولت و الجهدج 

 جميع ما سبكد 

5 
 دشهد الهعسفٌحإى صًاعح دقًٌح الهعلىناخ و الادصالاخ فٍ الهجذهعاخ 

 :دطىزًا كتٌسًا ًشهل الذطتٌقاخ و التسانج وهرا نٌ سهاخ

 الانفجار النعرفي أ

  للنتغيراتالاستجابةسرعة ب  

 بوك النعلوماتج 

 التطور التمنيد 

 العقٌدج على السلتٌحللألعابنٌ الاثاز  6

  والانفرادالعزلة أ

 السنوةب  

 االلفاظ الشركيةج 

 ضعف البصرد 

 دعد يىعا نٌ ايىاع العاب الهحاكاج 7

 العاب التحكم بميادة الطائرات أ

 النتاىةالعاب ب 

 الرياضيةالالعاب ج 

  والحسابالقراءةالعاب تعليم د 

 الإًجاةٌحنٌ اثاز الالعاب  8

 زياده التوتر والانفعال أ

 العقيدةاكتساب افلار دخيله على ب  

 انفصال عه الواقع الذي يعيشهج 

 اكتساب معارف أكثر بالحاسبد 

9 

هى العالو الري ًسذخدم دطىز دقًٌح الهعلىناخ و التسنجٌاخ و شتكاخ 

الادصالاخ لذقدًو حلىل نتذكٍس ذكٌه لهخذلف نجالاخ الحٌاٍ دساعد على 

  و دحسٌٌ الاداءالكفاءجشًادج 

 العالم الذكي أ

 عالم الخيالب 

 النجتنع الزراعيج 

 جميع ما سبكد 

10 
 و يشرها نٌ خلال دىظٌف دقًٌح الهعسفحالهجذهع الري ًقىم على إيذاج 

 :الهعلىناخ و الادصالاخ لذحقٌق دًهٌه نسذدانه هى الهجذهع

 المعرفي أ

 التقليديب 

 الصواعيج 

 تجاريالد 
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 (األول 

/ رقم الجلوس                                                                                                / اســــــــم الطالب 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعة ونصف / الثاني املتوسط                             الزمن / احلاسب وتقنية املعلومات                       الصف /      املادة 

                             التبليةاألسئلة حبل بدأ ببهلل اامستعني

 :السؤال األول 

 :  اإلجابة الصحيحة مما يليراختا
 : من آلاثاز السلبيت لأللعاب على العقيدة -1

الادمان  (د)                                     السمىت                (جـ)      ضعف البصز             (ب)                              هألالفاظ الشزكي (أ)

  ::ًطلق على العصس الحاضس -2

عصز الذهب  (د)                                 عصز البترول          (جـ)                                 عصز املعزفت    (ب)                              عصز الخطىر          (أ)       

هى العالم الري ٌسخخدم جطىز جقىيت اإلاعلىماث و البرمجياث و شبكاث الاجصاالث لخقدًم حلىل مبخكسه ذكيه ملخخلف مجاالث الحياه حساعد على  -3

ادة الكفاءة و جحسين الاداء  :ٍش

جميع ما سبق  (د)                               املجخمع الزراعي           (جـ)                          عالم الخيال          (ب)                               العالم الذكي            (أ)       

 :املجخمع الري ًقىم على اهخاج اإلاعسفت ووشسها من خالل جىظيف جقىيت اإلاعلىماث لخحقيق جىميت مسخدامت هى املجخمع -4

املفخىح  (د)                                        الصىاعي              (جـ)                      املعزفي                   (ب)                                     الخقليدي             (أ)      

. ًدسم املجخمع اإلاعسفي باالحخفاظ بأهىاع اإلاعسفت املخخلفت في -5

جميع ما سبق   (د)     شبكاث الطاقت والاجصاالث الذكيت    (جـ)             بىك املعلىماث                   (ب)                                       سجالث وزقيت (أ)      

 .أداة زسم مجاهيت إلوشاء زسىم وجصاميم حيت عبر ؤلاهترهذ- 6          

 ArtRage (د)                                                      Inkscape (جـ)                                 Gimp (ب)                            Rate My Drawings (أ)      

ن السسىماث والصىز باسخخدام الحاسب - 7 : جكٍى

اهكسكيب  (د)                                      الطباعت بالحاسب (جـ)                          ألعاب بالحاسب (ب)                الزسم والخصميم بالحاسب (أ)      

 :بسهامج السسم والخصميم ألاول في العالم من حيث القىة وكثرة اإلاسخخدمين زغم أهه غير مجاوي - 8

الزسام  (د)                                         بزهامج اهكسكيب (جـ)                             مبجبزهامج ال (ب)                               بزهامج الفىجىشىب (أ)      

اقع -9  : جديح لالعب أن ٌعيش في بيئت خياليت جبدو كالى

جميع ماسيق  (د)                                              املحاكاةالعاب  (جـ)                       ألالعاب الخعليميت (ب)                                  ألالعاب الترفيهيت (أ)      

 :حعد هىعا من أهىاع ألالعاب الترفيهيت - 10

ال ش ي مما سبق  (د)                    ألعاب الخحكم بقيادة الطائزة (جـ)                           ألعاب املغامزاث (ب)                          ألعاب حعليم القزاءة (أ)      

 

 :السؤال الثاني 

:- إذا كانت الجملة خاطئة (خطأ)إذا كانت الجملة صحيحة وكلمة  (صح)اكتب كلمة  
  (        )                                                                          من العىامل التي جقىم عليها املدن الذكيت الخقدم الخكىىلىجي والالكترووي -1

        (   )                                                                                                            جدسم املجخمعاث املعزفيت املعاصزة بمحدوديت املعزفت- 2

 حعخبر إحدي خدماث اإلاىاشل الركيت- 3
ً
افر و السخائس عن بعد أو جلقائيا (           )                                                           الخحكم في الىى

   (                )                               ألن اعادة الزسم وحعديله يقابلها خسائز ماديت, يعد الزسم بالحاسب مزجفع الخكاليف املاديت - 4

        (    )            بسامج السسىم اإلاخحسكت حسمح للمسخخدم بإهخاج مشهد مكىن من سلسلت من الصىز او السسىم الثابخت  -5

 

 عبد هللا المالكي /                                                                                       أ 
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