
 



  :عن جميع األسئلة التالية بخط واضح   ثم اجبن بااستع
       )ختيار اكثر من إجابة ستحذف اإلجابة في حال ا(: اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية  اختر : األولالسؤال 

  :أخرىبالصوت والصورة وعرضها في فصول استخدامها في تسجيل الدروس  إمكانية - ١
 ستشعرات الرقميةمال   الكاميرا الوثائقية   اللوحية األجهزة    السبورة الذكية  

  هالتعليمية داخل الفصل او خارج األنشطةمون والطالب في المحمولة  صغيرة الحجم يستخدمها المعل الحواسيب أنواعنوع من  -٢ 

 الحاسب الشخصي   حاسب التحكم   اللوحية األجهزة   تشعرات الرقميةالمس  
  :ها قة على مهارات سبق تعلمتدريب المتعلم بطريقة مشووالتطبيقات والتمارين ل مثلةألاسلسلة من برامج تقدم  -٣

 برامج المحاكاة   دريس برامج الت
  الخصوصي

  برامج التدريب والممارسة   التعليمية األلعابرامج ي

  سمىتعليمي تلعرض محتوى  موتستخدالتي يمكن لمسها باليد ) HARDWARE(  المكونات المادية  -٤  

 ليميةالتعلبرامج ا   التقنية األجهزة   الملحقة األجهزة   التعليمية األجهزة  
 :هي هام الشاقة التي يصعب على االنسان القيام بها تقوم بالم -٥

 الذكية األجهزة  المدمجة األجهزة  المعالجات  الروبوت 
  من المنصة تسمى  حتى يخرجفيها الروبوت بدفع الروبوت االخر يقوم  -٦

  األسودمسابقة تتبع الخط   مسابقة الفرست ليغو   الروبوكوب   مسابقة السومو  
  :دقة عالية بسرعة ومة او  اكثر بشكل تلقائي وفي مهتخاذ القرار برمجة لتكون قادرة على ا ميكانيكيةاله  -٧

 عليميةالت األجهزة   الذكية األجهزة   الذكية لسبورةا   الروبوت  
  يات السبورة الذكية من مسم -٨

 السبورة التقنية    الحاسوبيةالسبورة    الرقميةالسبورة   السبورة التقليدية  
   هوح ئوتوغرافية والشفافيات والشراسومات والصور الفروني يستخدم لعرض وتكبير مواد متنوعة مثل النصوص والرجهاز الكت -٩

 سبورة الرقميةال   ستشعرات الرقميةمال   ئقيةالكاميرا الوثا   اللوحية األجهزة  
  يشتمل على اكبر مكتبة للمقاطع المرئية غير تقليدي وذاب وبشكل جدم العلم والمعرفة يقمشروع  -١٠

 بورددابل   الباحث العلمي من قوقل   اكاديمية التحرير   تدريس الخصوصيج البرام  
  :طيط للمشاريع خدروس او التدعوة طالبة لشرح اللوح للكتابة على االنترنت ، يمكن المعلم من خاللة انشاء غرفة و  -١١

 وادمود   منصة نفهم   ابلبوردد   كاديمية التحريرا  
  :يسر وسهولة عامل معه بالفصول والت إضافةشابهة لمنصة الفيس بوك تمكن من ماجتماعية مجانية منصة  – ١٢

 منصة نفهم   مية التحريردياكا   ادمودو   دابلبورد  

ً  األكثريمية التعل رامج الب أنواعاذكر  :  الثاني ؤال الس        ؟شيوعا
١-..................................................  

٢ -...............................................  

٣-....................................................   

ت                     سئلةان

 
  

  وزارة التعليم

  بإدارة التعليم 

  مدرسة 
  مكتب التعليم بالروابي

اية الفصل الدرا  ياختبار    )ول  (  الدور  الثا

  ـ  ١٤٤٣للعام الدرا  

اسب:  املادة       علوم وتطبيقات ا

  متوسط  الثالث: الصــف

 ساعة ونصف: الزمـن

 ١٤٤٣/   / : التاريخ
 

ي  : اسم امل   ) ١٥( ائية  النهرجة الد  : ع ملراجااسم    مص املط

    الدرجة رقما  :توقيعه
  :توقيعه 

    الدرجة كتابة
  

  الفصل  (            )     رقم الجلوس : ...........................................................................................أسم الطالب)      (   .  
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  
  
  
  
  

  
  

 هـ١٤٤٣الدور األول للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي ) تقنية المعلوماتالحاسب و ( مادة اختبار 
  
  
  
 

 
 
  
  

  
  

  الدرجة   السؤال
  الدرجة 

  المستحقة 

  كتابةالدرجة 
  اسم 

  المصححة
  اسم

  المراجعة
  اسم

  المدققة

    ٨  األول
  

      

    ٧  الثاني
  

      

  ١٥  المجموع
  

  
درجة 

المشروع 
  العملي 

٢٥  
  

المجموع 
  الكلي

٤٠  
  

  ..................................................... :ة اسم الطالب
 ....................................................:رقم الجلوس

  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  جدةإدارة التعليم بمحافظة 

  : اليوم 
  هـ١٤٤٣: //التاريخ 
  متوسط ثالث: الصف 

  ٤: عدد األوراق 
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  : ؤال األول ـــــالس
 
 

        -: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية -أ
  

 
 

 
يتبــــع                 

  : من أمثلة األجهزة الذكية  -١

  الغساالت  د التكييف ج الميكرويف ب السيارات الذكية أ

آلة ميكانيكية بُرمجت لتكون قادرة على اتخاذ القرار في تنفيذ مهمة أو أكثر بشكل تلقائي و بسرعة  -٢
  : عالية 

  المحركات  د الحساسات ج الروبوت ب األجهزة المدمجة أ

تقدم مقاطع مرئية تشرح  المدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيثمبادرة موجهة لطالب  -٣
  :المناهج الدراسية بشكل مبسط 

  ادمودو  د منصة نفهم ج دابلبورد ب اكاديمية تحرير أ

  :تُستخدم الكاميرا الوثائقية لعرض و تكبير مواد متنوعة مما يتيح رؤيتها بوضوح مثل  -٤

الفيديو و مقاطع  ب األصوات و الصور  أ
 الشرائح المجهرية

األصوات و مقاطع  ج
 الفيديو

الشفافيات و الشرائح   د
  المجهرية

  :من األجهزة التعليمية ما هو معتمد على الحاسب اآللي  -٥

جهاز تسجيل  ج التلفاز ب السبورة الذكية أ
 المقاطع المرئية

  الحاسب  د

أجهزة الكترونية اضيف لها نظام حوسبي مصمم خصيصاً لها بهدف ادارتها و جعلها قادرة على  -٦
  : القيام بمهمة واحدة او عدة مهام محددة مسبقاً 

  المعالجات  د الروبوت ج األجهزة المدمجة ب األجهزة الذكية أ

  : برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  -٧

  التدريب و الممارسة  د  التدريس الخصوصي  ج  المحاكاة  ب  التعليميةاأللعاب   أ

  : مسابقة يقوم بها الروبوت بدفع الروبوت األخر حتى يخرج من منصة المسابقة  -٨

مسابقة تتبع الخط   أ
  األسود

مسابقة السومو   د  مسابقة الروبوكوب  ج  مسابقة الفرست ليغو  ب
  )المصارعة(

  : :أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية المخزنه بداخله المسؤولة عن التحكم بجميع  -٩

 المحركات   د  البلوتوث  ج  الحساسات  ب  المعالج  أ

  

 ٨ 



 

- ٣  - 
 

 
 

  

  

  :سؤال الثاني ال
  

  :العبارات التاليةأمام ) Х(أو ) √(ضع عالمة –ب 
  

  
 
 
 
 
 
 

 
يتبــــع               

  :المكونات المادية التي يمكن لمسها باليد وتستخدم لعرض محتوى المواد و البرامج التعليمية - ١٠

 الكاميرا  د  الروبوتات  ج  التعليميةاألجهزة   ب  األجهزة المدمجة  أ

  : يائية و الكيميائية كالحرارة و الرطوبةأجهزة استشعار حساسة تستخدم لقراءة بيانات الظواهر الفيز - ١١

  جهاز العرض  د  المستشعرات الرقمية  ج   السبورة الذكية  ب  الكاميرا الوثائقية  أ

  : نظام تدارس مثال على  - ١٢

الدروس منصات   ب  تطبيقات قوقل  أ
 اإلجتماعية

أدوات التعاون   ج
 االفتراضي

 أنظمة التعليم العام  د 

  :من أمثلة مسابقات الروبوت المحلية - ١٣

األولمبياد الوطني   أ 
  للروبوت

الروبوت  أولمبياد  ب
  العالمي

أولمبياد الروبوت   ج
  الدولية

  األولمبياد لالبداع  د

  :نشر األفكار و اإلبداعات  من األدوات الفعالة و المحفزة على انتاج المعرفة و - ١٤

تطبيقات قوقل   أ
  المجانية

ادوات انجاز المجالت   ب
الرقمية  و الجرائد

  المدرسية

أدوات للتعامل مع   ج
  ملفات الفيديو

  أنظمة اإلدارة  د

  :من المهام الشاقة التي يقوم بها الروبوت والتي يصعب على اإلنسان القيام بها   - ١٥

  استقبال الموظفين  د  اكتشاف الفضاء  ج  األطفالدمى   ب  تنظيف المنازل   أ

  بعيدا عن الملل برامج تقدم معلومات جديدة للمتعلم في جو من المتعة و اإلثارة - ١٦

التدريس   أ
  الخصوصي

  األلعاب التعليمية  د  التدريب و الممارسة  ج  المحاكاه  ب

   الحساسات هي التي تقوم بتحريك الروبوت و تنفيذ المهام  ١

  المالحظات و التعليقات و حفظها من أهم إمكانيات السبورة الذكية كتابة ٢

  األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات المحمولة ٣

   التعليمية ويشجع الطالب على االبتكار و اإلبداعيستخدم الروبوت التعليمي في عمل التجارب  ٤

  جهاز التصويت النشط يحتوي على مفاتيح يرسل منه الطالب اجاباتهم الى السبورة الذكية ٥

   في الحياة الواقعية برامج المحاكاة تهدف الى تعليم المتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة لمواقف  ٦

  

 ٧ 
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  انتهت األسئلة بالتوفيق
  

  
  منيرة البقمي : معلمتك 

يقدم برنامج التدريس الخصوصي سلسلة من األمثلة و التطبيقات و التمارين للمتعلم على   ٧
  مهارات سبق تعلمها

 

   من أمثلة األجهزة الذكية اجهزة التكييف  ٨

   وخفة وزنها و سهولة نقلها في كل مكاناالجهزة اللوحية تتميز بصغر حجمها   ٩

   لها من طور التلقين الى طور اإلبداعمن األجهزة التي تدعم العملية التعليمية و تحويعد الحاسب   ١٠

   تحل السبورة الذكية مشكلة تغيب الطالب او نقص المعلمين باستخدامها في التعليم عن بعد  ١١

   تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية  ١٢

   البيانات الناتجة من المستشعرات الرقمية توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل  ١٣

   الروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات المستخدمه في العديد من المجاالت  ١٤



 

 
 

   

  

 

  

  

  معلوماتالحاسب اآللي وتقنية ال مادةاختبار 
  المتوسط  الثالث  :الصف 
  ساعة  :الزمن 

  هـ١٤٤٣  امعـــلل الثاني  لفصل الدراسيا

  :  المدمجةمن أمثلة األجهزة 

  الروبوت  د ١١هاتف أيفون  ج السيارات الذكية ب الميكرويف أ

  :ى اتخاذ القرار في تنفيذ مهمة أو أكثر بشكل تلقائي و بسرعة عالية  آلة ميكانيكية بُرمجت لتكون قادرة عل
  المحركات  د الحساسات ج الروبوت ب األجهزة المدمجة أ

  مبادرة موجهة لطالب المدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح المناهج الدراسية بشكل مبسط 
  ادمودو  د كاديمية تحريرا ج دابلبورد ب منصة نفهم أ

  :تُستخدم الكاميرا الوثائقية لعرض و تكبير مواد متنوعة مما يتيح رؤيتها بوضوح مثل 

 ب األصوات و الصور  أ
مقاطع الفيديو و 

 الشرائح المجهرية
  الشفافيات و الشرائح المجهرية  د األصوات و مقاطع الفيديو ج

  :حاسب اآللي من األجهزة التعليمية ما هو معتمد على ال
  الحاسب  د جهاز تسجيل المقاطع المرئية ج التلفاز ب السبورة الذكية أ

أجهزة الكترونية اضيف لها نظام حوسبي مصمم خصيصاً لها بهدف ادارتها و جعلها قادرة على القيام بمهمة واحدة او عدة 
  : مهام محددة مسبقاً 

  المعالجات  د الروبوت ج األجهزة المدمجة ب األجهزة الذكية أ

  :برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  
  التدريس الخصوصي  د  التدريب و الممارسة  ج  المحاكاة  ب  األلعاب التعليمية  أ

  :مسابقة يقوم بها الروبوت بدفع الروبوت األخر حتى يخرج من منصة المسابقة  

مسابقة تتبع الخط   أ
  األسود

  )المصارعة(مسابقة السومو   د  مسابقة الروبوكوب  ج  مسابقة الفرست ليغو  ب

  : :المسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية المخزنه بداخله 
 المحركات   د  البلوتوث  ج  الحساسات  ب  المعالج  أ

  :نظام تدارس مثال على  

  ب  تطبيقات قوقل  أ
منصات الدروس 

 اإلجتماعية
 أنظمةإدارة التعليم   د  برمجيات تسجيل الغياب  ج

  
  

  

 لكل مما يلي  تار اإلجابة الصحيحةخا  :السؤال األول 
٥  

  
 

  درجة ١٥

  

 



  

  
  

  

  
  

     ..............................................ومن انواعها من الروبوتات المحاكية تعد الروبوتات التعليمية  :أوال 
  
  

  التي يستخدمها المعلم مع طالبه عبر االنترنت أدوات التعاون اإلفتراضية  همأ أذكر أثنين من: ثانيا
  

١    

٢    

                 
  .هزة اللوحيةـأهم خصائص وسمات التعلم من األج من أذكر أثنين:  ثالثا

  

١    

٢    

  

  
ي لكم بالتوفيق والنجاح سئلة مع تمنيا ت    ان

سونا من دعائكم.. يثم من ##           ## الت

   من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي  ١

  من أهم إمكانيات السبورة الذكية كتابة المالحظات و التعليقات و حفظها ٢

  األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات المحمولة ٣

   معالجاآلن بدون الحاجة إلى إستخدام روبوت وبرمجته نستطيع التحكم بال ٤

  جهاز التصويت النشط يحتوي على مفاتيح يرسل منه الطالب اجاباتهم الى السبورة الذكية ٥

   برامج المحاكاة تهدف الى تعليم المتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة لمواقف في الحياة الواقعية  ٦

   وصي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق تعلمهايقدم برنامج التدريس الخص  ٧

   تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية  ٨

   توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل البيانات الناتجة من المستشعرات الرقمية  ٩

   ديد من المجاالتالروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات المستخدمه في الع  ١٠

   أمام العبارة الخاطئة) خطأ ( أمام اإلجابة الصحيحة وكلمة ) صح ( اكتب كلمة  الثاني السؤال  

 

   أجب عن األسئلة اآلتية الثالث السؤال  

 

٥  
  

 

٥  
  

 


