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ي )نظري ( لاسئلة اختبار 
هـ 4144للصف أول ثانوي لعام مسارات نظام   1-1الرقمية مادة التقنية نهائ   

......... .... : .......... رقم الجلوس : ......  فصلأسم الطالبة : ...................................... ال  

   األول  رقم السؤال 
 المدققة  المراجعة المصححة  المجموع  الثالث  الثان 

        الدرجة 

 

2عدد االوراق لالختبار :   

                                                      تعليمات االختبار: 

 الكتابة بالقلم االزرق فقط وعدم استخدام الطامس .  •

 التأكد من عدد االوراق وعدد االسئلة لالختبار .  •

 الدرجة . اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال وعند اختيار إجابتي   سوف تلغ   •

 قبل تسليم ورقة االختبار التأكد من صحة واكتمال جميع االجابات .  •

  كشف تسليم ورقة االختبار .  •
 قبل الخروج من اللجنة التأكد من التوقيع ف 

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  السؤال االول : 

 

 

  يتعامل بها جهاز الحاسب مبنية عىل نظام العد :  1
 اللغة الت 

   
ي   الثنان      العشر

 الثمان 

 بوابة تأخذ مدخل واحد فقط بحيث تكون قيمة المخرج معاكسة لقيمة المدخل:  2

 OR  AND  NOT 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

.............. إدارة التعليم   

............. مدرسة ثانوية   

1-1المادة : تقنية رقمية   

هـ4144/   التاريــــخ :   /   

 اليوم : ............................ 

ساعة وربــعالزمن :   

5 



2 
 

 

ي السؤال الثا
  عند االجابة الخاطئة :  (  )عند االجابة الصحيحة وعالمة (  ✓ ): ضعي عالمة  ئ 

  ذاكرة مؤقتة تفقد بياناتها بمجرد انقطاع التيار عنها.  ROMالذاكرة    1

نت 2   . تتيح خدمات التخزين السحانر  االحتفاظ بنسخ احتياطية من ملفاتك عبر االنب 
مجية فقط.   HTMLمع تعليمات   HTMLتتعامل محررات  3   البر

  .GMAILيمكنك استخدام قوقل درايف إذا كان لديك حساب بريد  4

  برنامج  5
  . Joinنضغط عىل االيقونة   ZOOMلالنضمام إىل اجتماع قائم ف 

 

ي اسم المصطلح المناسب السؤال الثالث :    :  اكتب 

 التعريف  المصطلح  م

  تحدد كيف   1
  تمر  مجموعة من القواني   الت 

يتم تنسيق ومعالجة البيانات الت 
 عبر الشبكة . 

  مقدار المعلومات والمهارات بي   من يملك    2
مشكلة اجتماعية وه  التفاوت ف 

نت.   إمكانية الوصول للحاسبات واألنب 

نت    3 خدمة تتيح لك االحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك عبر االنب 
 والوصول إليها من أي مكان. 

 يمكنك فيه جمع كل هو   4
ً
 واحدا

ً
بمثابة دفب  مالحظات رقم  يوفر لك مكانا

 مالحظاتك ومعلوماتك . 

5  
 

 ه  رسم تخطيط  يستخدم لتمثيل المعلومات بصورة مرئية. 

ي لكن بالنجاح 
 والتوفيق انتهت االسئلة تمنيائ 

 ................... قائدة المدرسة :                                     .............. معلمة المادة : 

  الحاسب االىل  ه  :  3
 الوحدة المسؤولة عن جميع العمليات الحسابية والمنطقية للبيانات ف 

 الحساب والمنطق   المسجالت  الذاكرة الرئيسية 

  تأثرت إيجابا بسبب التقنية: من  4
 األمثلة عىل الوظائف الت 

 عامل المكتبة  عامل المتجر  مصمم الويب  

  نفس المجال:  5
  يمكن العثور عليها ف 

ابطة الت   يتكون من مجموعة من الصفحات المب 

 التذييل   موقع الويب   صفحة الويب  

5 

5 



2 
 

  درجة لكل فقرة

ي السؤال الثا
  عند االجابة الخاطئة :  (  )عند االجابة الصحيحة وعالمة (  ✓ ): ضعي عالمة  ئ 

  ذاكرة مؤقتة تفقد بياناتها بمجرد انقطاع التيار عنها.  ROMالذاكرة    1

نت 2  ✓ . تتيح خدمات التخزين السحانر  االحتفاظ بنسخ احتياطية من ملفاتك عبر االنب 

مجية فقط.   HTMLمع تعليمات   HTMLتتعامل محررات  3   البر

 ✓ .GMAILيمكنك استخدام قوقل درايف إذا كان لديك حساب بريد  4

  برنامج  5
 ✓ . Joinنضغط عىل االيقونة   ZOOMلالنضمام إىل اجتماع قائم ف 

 

ي السؤال الثالث :   درجة لكل فقرة :  المصطلح المناسب  اسماكتب 

 التعريف  المصطلح  م

  تمر   بروتوكول الشبكة 1
  تحدد كيف يتم تنسيق ومعالجة البيانات الت 

مجموعة من القواني   الت 
 عبر الشبكة . 

  مقدار المعلومات والمهارات بي   من يملك   الفجوة الرقمية 2
مشكلة اجتماعية وه  التفاوت ف 

نت.   إمكانية الوصول للحاسبات واألنب 

نت   السحانر  التخزين  3 خدمة تتيح لك االحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك عبر االنب 
 والوصول إليها من أي مكان. 

مايكروسوفت ون   4
 نوت 

 يمكنك فيه جمع كل 
ً
 واحدا

ً
هو بمثابة دفب  مالحظات رقم  يوفر لك مكانا

 مالحظاتك ومعلوماتك . 

 الخريطة الذهنية 5
 

 ومات بصورة مرئية. ه  رسم تخطيط  يستخدم لتمثيل المعل

ي لكن بالنجاح 
 والتوفيق انتهت االسئلة تمنيائ 

 ................... قائدة المدرسة :                                     .............. معلمة المادة : 

  الحاسب االىل  ه  :  3
 الوحدة المسؤولة عن جميع العمليات الحسابية والمنطقية للبيانات ف 

 الحساب والمنطق  ✓ المسجالت  الذاكرة الرئيسية 

  تأثرت إيجابا بسبب التقنية:  4
 من األمثلة عىل الوظائف الت 

 عامل المكتبة  عامل المتجر  مصمم الويب  ✓

  نفس المجال:  5
  يمكن العثور عليها ف 

ابطة الت   يتكون من مجموعة من الصفحات المب 

 التذييل   موقع الويب  ✓ صفحة الويب  

5 

5 
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ي )نظري ( لاختبار  اجابة
ـ ه 4144للصف أول ثانوي لعام  مسارات  نظام   1-1الرقمية مادة التقنية نهائ   

......... .... : .......... رقم الجلوس : ......  فصلأسم الطالبة : ...................................... ال  

   األول  رقم السؤال 
 المدققة  المراجعة المصححة  المجموع  الثالث  الثان 

    15 5 5 5 الدرجة 

 

 عدد االوراق لالختبار : 2

                                                      تعليمات االختبار: 

 الكتابة بالقلم االزرق فقط وعدم استخدام الطامس .  •

 التأكد من عدد االوراق وعدد االسئلة لالختبار .  •

 الدرجة . اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال وعند اختيار إجابتي   سوف تلغ   •

 قبل تسليم ورقة االختبار التأكد من صحة واكتمال جميع االجابات .  •

  كشف تسليم ورقة االختبار .  •
 قبل الخروج من اللجنة التأكد من التوقيع ف 

 
 درجة لكل فقرة اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  السؤال االول : 

 

 

  يتعامل بها جهاز الحاسب مبنية عىل  1
 نظام العد : اللغة الت 

✓   
ي   الثنان      العشر

 الثمان 

 بوابة تأخذ مدخل واحد فقط بحيث تكون قيمة المخرج معاكسة لقيمة المدخل:  2

 OR  AND ✓ NOT 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

.............. إدارة التعليم   

............. مدرسة ثانوية   

1-1المادة : تقنية رقمية   

هـ4144/   التاريــــخ :   /   

 اليوم : ............................ 

ساعة وربــعالزمن :   

5 


