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 اجيبي مستعينة باهلل عن األسئلة التالية 

 اختاري اإلجابة الصحيحة   -السؤال األول : أ  

 

 

 

 اململكة العربية السعودية 

 

 الحاسب وتقنية املعلومات   املادة : 

 الصف : الثالث  متوسط  وزارة التعليم

    التربية والتعليمدارة إ

   مكتب تعليم 

 متوسطة  

 اليوم :  

 هـ 1444/   التاريخ :   / 

 الزمن : ساعة ونصف  

ا(االدوراااألولاالفصلاالدراس ياالثانيا)ااهـ١٤٤٤للعاماا)عمليا/اتحريريا(اختباراالنهائياالا

 ......                               ................. ............... الفصل : ................... رقم الجلوس :  ............................األسم : ...............................

 عند تنفيذ هذا األمر سينتهي البرنامج وهو أمر:   .1

 انهاء  ج ايقاف ب اغالق 

 األمر الصحيح الستخدام اللون األبيض : .2

 لون_أبيض ج اللون االبيض ب اللون_االبيض 

 األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى الخلف هو أمر  .3

 تراجع ج يمين  ب تقدم 

 املشاهدة، ويقوم الروبوت بتنفيذ املهمة إذا تحققت................ في الشرط.:إضافة الرمز )و( بين أوامر  .4

 جميع األوامر  ج بعض األوامر  ب احد االوامر 

 األمر الصحيح من أوامر االلتقاط  )اللتقاط الجوهرة بحيث ال يمكن استراجاعها( : .5

 اكل ج ضع ب التقط  

 األمام هو أمر: األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى  .6

 يسار  ج تقدم ب تراجع 

 :   االمر الصحيح إليقاف التلوين .7

 الغاء_التلوين  ج أوقف_التلوين  ب أوقف التلوين  

 :  األمر الصحيح لوضع الجوهرة في املكان املحدد .8

 التقط  ج ضع ب أكل أ

 أمر املشاهدة الذي يقوم بتنبيه الروبوت بوجود عقبة في اليسار  .9

 اليسار ـ من ـ دون ـ عقبات  ج عقبة_في_اليسار  ب ـ اليمين عقبة ـ في  أ

 أمر التكرار املحدود هو.  .10

 ( } األوامر { الشرط)  حتى كرر  ج ( } األوامر {  عدد التكراركرر )   ب كرر } األوامر {  أ

 العملي اوأل : اجلزء  
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 :  ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، ووضع ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة ضعي -ب

  أمر التكرار املشروط هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت بعدد محدد من املرات. .1

  .يمكن إضافة أكثر من أمر مشاهدة في الشرط الواحد .2

  املعلمين بستخدامها في التعلم عن بعد تحل السبورة الذكية مشكلة تغيب الطالب أو نقص  .3

  مع أوامر شرطية   يقوم الروبوت بتنفيذ أوامر املشاهدة .4

  األوامر الشرطية : هي األوامر التي تعتمد على تحقيق الشرط  .5

             تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية                                                                                         .6

    توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل البيانات الناتجة من املستشعرات الرقمية .7

  درجة. ٩٠اليمين بمقدار  وظيفة األمر يمين يقوم بالدوران إلى .8

  سود هو : لون_أسود  األمر الصحيح الستخدام اللون األ  .9

  يوفر برنامج الروبومايند إمكانية الرسم على املنصات باستخدام أداة األلوان.  .10

  يقدم برنامج التدريس الخصوص ي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق تعلمها.  .11

  .  تقدم يحرك الروبوت خطوة واحدة إلى الخلفاألمر  .12

  يمكن تغيير الخريطة في برنامج الروبومايند. ال  .13

    عند كتابة األوامر الشرطية : نكتب األوامر بين قوسين )  (. .14

  نستطيع التحكم بالروبوت وبرمجته اآلن بدون الحاجة إلى إستخدام معالج  .15
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 اختاري اإلجابة الصحيحة   -السؤال األول : أ  

 

  . من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي .1

  . برامج املحاكاة تهدف الى تعليم املتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة ملواقف في الحياة الواقعية .2

  الروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات املستخدمه في العديد من املجاالت .3

  روبومايند هو لغة برمجة تعليمية جديدة وسهلة لبرمجة روبوتك الخاص. .4

  تفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات املحمولة األجهزة اللوحية مر  .5

 

 
 
 
 
 

 وهي من أقدم املسابقات العاملية في الروبوت وتقام كل عام في دولة  (.……) أوملبياد الروبوت الدولية .1

 IP ج TCP ب IRO أ

 املسابقة يقوم فيها الروبوت بدفع الروبوت اآلخر من منصة  .2

 تتبع الخط األسود  ج الفرست لوغو  ب السومو أ

 تقوم باملهام الشاقة والتي يصعب على االنسان القيام بها : .3

 شبكات االتصال  ج األجهزة املدمجة  ب الروبوت  أ

 :  املكونات املادية التي يمكن ملسها وتستخدم لعرض محتوى املواد والبرامج التعليمية تسمى .4

    الوثائقية  األجهزة  ج األجهزة املدمجة    ب األجهزة التعليمية   أ

 من أمثلة األجهزة املدمجة  : .5

 الروبوت  ج السيارات الذكية  ب امليكرويف  أ

 مبادرة موجهة لطالب املدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح املناهج الدراسية بشكل مبسط  .6

 اكاديمية تحرير  ج دابلبورد  ب نفهم منصة  أ

 برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  :  .7

 التعلم الذاتي  ج املحاكاة ب األلعاب التعليمية  أ

 نظام تدارس مثال على  : .8

 أنظمة إدارة التعليم ج برمجيات تسجيل الغياب  ب تطبيقات قوقل أ

 الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية املخزنه بداخله : املسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء  .9

 املعالج  ج املحركات  ب الحساسات أ

 وسيلة تعليمية يمكن الكتابة عليها بدون استخدام الفأرة ولوحة املفاتيح وإنما باللمس أو باستخدام قلم خاص بها: .10

 السبورة الذكية   ج املستشعرات الرقمية   ب الكاميرا الوثائقية                  أ

 التحريري : اجلزء    اثنيا  
 

 انتهت األسئلة .... متنيايت لكن ابلتوفيق  
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 اجيبي مستعينة باهلل عن األسئلة التالية 

 اختاري اإلجابة الصحيحة   -السؤال األول : أ  

 

 

 

 اململكة العربية السعودية 

 

 الحاسب وتقنية املعلومات   املادة : 

 الصف : الثالث  متوسط  وزارة التعليم

   التربية والتعليمدارة إ

 مكتب تعليم 

 متوسطة  

 اليوم :  

 هـ 1444/   التاريخ :   / 

 الزمن : ساعة ونصف  

ا(انموذجاإجابةالفصلاالدراس ياالثانيا)ااهـ١٤٤٤للعاماا)عمليا/اتحريريا(اختباراالنهائياالا

 ......                               ................. ........................... الفصل : ....... رقم الجلوس :  ............................األسم : ...............................

 عند تنفيذ هذا األمر سينتهي البرنامج وهو أمر:   .11

 انهاء  ج ايقاف ب اغالق 

 األمر الصحيح الستخدام اللون األبيض : .12

 لون_أبيض ج اللون االبيض ب اللون_االبيض 

 األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى الخلف هو أمر  .13

 تراجع ج يمين  ب تقدم 

 املشاهدة، ويقوم الروبوت بتنفيذ املهمة إذا تحققت................ في الشرط.:إضافة الرمز )و( بين أوامر  .14

 جميع األوامر  ج بعض األوامر  ب احد االوامر 

 األمر الصحيح من أوامر االلتقاط  )اللتقاط الجوهرة بحيث ال يمكن استراجاعها( : .15

 اكل ج ضع ب التقط  

 األمام هو أمر: األمر الذي يحرك الروبوت خطوة واحدة الى  .16

 يسار  ج تقدم ب تراجع 

 :   االمر الصحيح إليقاف التلوين .17

 الغاء_التلوين  ج أوقف_التلوين  ب أوقف التلوين  

 :  األمر الصحيح لوضع الجوهرة في املكان املحدد .18

 التقط  ج ضع ب أكل أ

 أمر املشاهدة الذي يقوم بتنبيه الروبوت بوجود عقبة في اليسار  .19

 اليسار ـ من ـ دون ـ عقبات  ج عقبة_في_اليسار  ب ـ اليمين عقبة ـ في  أ

 أمر التكرار املحدود هو.  .20

 ( } األوامر { الشرط)  حتى كرر  ج ( } األوامر {  عدد التكراركرر )   ب كرر } األوامر {  أ
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 :  ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، ووضع ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة ضعي -ب

 صح أمر التكرار املشروط هو تكرار العمليات التي يقوم بها الروبوت بعدد محدد من املرات. .16

 صح .يمكن إضافة أكثر من أمر مشاهدة في الشرط الواحد .17

 صح املعلمين بستخدامها في التعلم عن بعد تحل السبورة الذكية مشكلة تغيب الطالب أو نقص  .18

 صح مع أوامر شرطية   يقوم الروبوت بتنفيذ أوامر املشاهدة .19

 صح األوامر الشرطية : هي األوامر التي تعتمد على تحقيق الشرط  .20

 صح                                    تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية                                                                .21

 صح   توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل البيانات الناتجة من املستشعرات الرقمية .22

 صح درجة. ٩٠وظيفة األمر يمين يقوم بالدوران إلى اليمين بمقدار  .23

 صح سود هو : لون_أسود  األمر الصحيح الستخدام اللون األ  .24

 صح برنامج الروبومايند إمكانية الرسم على املنصات باستخدام أداة األلوان. يوفر  .25

 خطأ يقدم برنامج التدريس الخصوص ي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق تعلمها.  .26

 خطأ .  األمر تقدم يحرك الروبوت خطوة واحدة إلى الخلف .27

 خطأ الروبومايند. يمكن تغيير الخريطة في برنامج ال  .28

 خطأ   عند كتابة األوامر الشرطية : نكتب األوامر بين قوسين )  (. .29

 خطأ نستطيع التحكم بالروبوت وبرمجته اآلن بدون الحاجة إلى إستخدام معالج  .30
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 اختاري اإلجابة الصحيحة   -السؤال األول : أ  

 

 صح . من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي .6

 صح . برامج املحاكاة تهدف الى تعليم املتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة ملواقف في الحياة الواقعية .7

 صح محاكاه الروبوتات املستخدمه في العديد من املجاالتالروبوت التعليمي قادر على  .8

 صج روبومايند هو لغة برمجة تعليمية جديدة وسهلة لبرمجة روبوتك الخاص. .9

 خطأ األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات املحمولة  .10

 

 
 
 
 
 

 وهي من أقدم املسابقات العاملية في الروبوت وتقام كل عام في دولة  (.……) أوملبياد الروبوت الدولية .11

 IP ج TCP ب IRO أ

 يقوم فيها الروبوت بدفع الروبوت اآلخر من منصة املسابقة  .12

 تتبع الخط األسود  ج الفرست لوغو  ب السومو أ

 الشاقة والتي يصعب على االنسان القيام بها :تقوم باملهام  .13

 شبكات االتصال  ج األجهزة املدمجة  ب الروبوت  أ

 :  املكونات املادية التي يمكن ملسها وتستخدم لعرض محتوى املواد والبرامج التعليمية تسمى .14

    الوثائقية  األجهزة  ج األجهزة املدمجة    ب األجهزة التعليمية   أ

 األجهزة املدمجة  :من أمثلة  .15

 الروبوت  ج السيارات الذكية  ب امليكرويف  أ

 مبادرة موجهة لطالب املدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح املناهج الدراسية بشكل مبسط  .16

 اكاديمية تحرير  ج دابلبورد  ب منصة نفهم  أ

 مثال لبرنامج  : برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد  .17

 التعلم الذاتي  ج املحاكاة ب األلعاب التعليمية  أ

 نظام تدارس مثال على  : .18

 أنظمة إدارة التعليم ج برمجيات تسجيل الغياب  ب تطبيقات قوقل أ

 املسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية املخزنه بداخله :  .19

 املعالج  ج املحركات  ب الحساسات أ

 وسيلة تعليمية يمكن الكتابة عليها بدون استخدام الفأرة ولوحة املفاتيح وإنما باللمس أو باستخدام قلم خاص بها: .20

 السبورة الذكية   ج املستشعرات الرقمية   ب الكاميرا الوثائقية                  أ

 التحريري : اجلزء    اثنيا  
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 رابط قناة املهارات الرقمية )اإلبتدائية(:
https://t.me/haaseb4 

 

 رابط قناة املهارات الرقمية )املتوسطة(: 
https://t.me/haaseb 

 
 (: رابط قناة التقنية الرقمية )الثانوية

3https://t.me/hasseb 
 

 رابط قناة مسار علوم احلاسب واهلندسة:
https://t.me/CSPath 

 

 قنوات جمانية شاملة لكل ما خيص

 التقنية الرقمية  /مجيع مقررات املهارات الرقمية 

 

 
 

https://t.me/haaseb4
https://t.me/haaseb
https://t.me/hasseb3
https://t.me/CSPath


هـ   1444للعام      ثانياختبار نهاية الفصل الدراسي ال  

1س السؤال  2س  النهائي المجموع    التوقيع   المصحح  
 

   الدرجة 
 الدرجة كتابة   الدرجة رقما  

 التوقيع   المراجع 
 

فقط                     

اسم الطالب /                                                                          رقم الجلوس )                 (    

   
 -:  الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي  اختر :األولالسؤال 

 

 
مهارات رقمية   قرر:الم   

الثالث متوسطالصف:  وزارة التعليم   

ساعة الزمن:  إدارة التعليم    
 متوسطة  

من أمثلة األجهزة املدمجة  :  -1  

11هاتف أيفون  ج السيارات الذكية  ب الميكرويف  أ  الروبوت  د  

آلة ميكانيكية ُبرمجت لتكون قادرة على اتخاذ القرار في تنفيذ مهمة أو أكثر بشكل تلقائي و بسرعة عالية  : -2  

 المحركات  د  الحساسات  ج الروبوت  ب األجهزة المدمجة  أ

مبادرة موجهة لطالب املدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح املناهج الدراسية بشكل مبسط  -3  

 ادمودو  د  اكاديمية تحرير  ج دابلبورد  ب منصة نفهم  أ

ستخدم الكاميرا الوثائقية لعرض و تكبير مواد متنوعة مما يتيح رؤيتها بوضوح مثل : -4
ُ
ت  

 ب األصوات و الصور   أ
مقاطع الفيديو و  

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

من األجهزة التعليمية ما هو معتمد على الحاسب اآللي :-5  

 الحاسب  د  جهاز تسجيل المقاطع المرئية  ج التلفاز  ب السبورة الذكية  أ

 لها بهدف ادارتها و جعلها قادرة على القيام بمهمة واحدة او عدة مهام محددة  -6
ً
أجهزة الكترونية اضيف لها نظام حوسبي مصمم خصيصا

  : 
ً
 مسبقا

 المعالجات  د  الروبوت  ج األجهزة المدمجة  ب األجهزة الذكية  أ

برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  : -7  

 التعلم الذاتي  د  التدريب و الممارسة  ج المحاكاة  ب األلعاب التعليمية  أ

مسابقة يقوم بها الروبوت بدفع الروبوت األخر حتى يخرج من منصة املسابقة  : -8  

 أ
مسابقة تتبع الخط  

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

املسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية املخزنه بداخله : :-9  

 المحركات   د  البلوتوث  ج الحساسات  ب المعالج أ

نظام تدارس مثال على  : -10  

 ب   تطبيقات قوقل  أ
منصات الدروس  

 االجتماعية 
التعليم    أنظمةإدارة د   برمجيات تسجيل الغياب  ج  

 

5 



 

 :  الثانيالسؤال  

 -: إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي( ꭓ( إذا كانت العبارة صحيحة و عالمة )√أ / ضع عالمة )

 ب / أجب عن األسئلة اآلتية 

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

 
 

االفتراضية عبر االنترنت التي يستخدمها املعلم مع طالبهأدوات التعاون   ھمأ  ثانيا :أذكر أثنين من  
 

1  

2  

                 
. ھزة اللوحية ـ أھم خصائص وسمات التعلم من األج من  أذكر أثنينثالثا:    

 

1  

2  

 

 

 

  من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي   1

  من أهم إمكانيات السبورة الذكية كتابة املالحظات و التعليقات و حفظها  2

  األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات املحمولة  3

معالج اآلن بدون الحاجة إلى إستخدام  نستطيع التحكم بالروبوت وبرمجته  4   

  جهاز التصويت النشط يحتوي على مفاتيح يرسل منه الطالب اجاباتهم الى السبورة الذكية  5

املتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة ملواقف في الحياة الواقعية برامج املحاكاة تهدف الى تعليم  6   

  يقدم برنامج التدريس الخصوص ي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق تعلمها  7

  تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية 8

البيانات الناتجة من املستشعرات الرقمية توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل  9   

  الروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات املستخدمه في العديد من املجاالت 10
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هـ  1444للعام      ثانياختبار نهاية الفصل الدراسي النموذج إجابة   

1س السؤال  2س  النهائي المجموع    التوقيع   المصحح  
 

   الدرجة 
 الدرجة كتابة       الدرجة رقما  

 التوقيع   المراجع 
 

   فقط                   

اسم الطالب /                                                                          رقم الجلوس )                 (    

   
 -:  الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي  اختر :األولالسؤال 

 

 
مهارات رقمية   قرر:الم   

الثالث متوسطالصف:  وزارة التعليم   

ساعة الزمن:  إدارة التعليم    
 متوسطة  

من أمثلة األجهزة املدمجة  :  -1  

11هاتف أيفون  ج السيارات الذكية  ب الميكرويف  أ  الروبوت  د  

آلة ميكانيكية ُبرمجت لتكون قادرة على اتخاذ القرار في تنفيذ مهمة أو أكثر بشكل تلقائي و بسرعة عالية  : -2  

 المحركات  د  الحساسات  ج الروبوت  ب األجهزة المدمجة  أ

مبادرة موجهة لطالب املدارس الحكومية في بعض الدول العربية حيث تقدم مقاطع مرئية تشرح املناهج الدراسية بشكل مبسط  -3  

 ادمودو  د  اكاديمية تحرير  ج دابلبورد  ب منصة نفهم  أ

ستخدم الكاميرا الوثائقية لعرض و تكبير مواد متنوعة مما يتيح رؤيتها بوضوح مثل : -4
ُ
ت  

 ب األصوات   أ
مقاطع الفيديو و  

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

من األجهزة التعليمية ما هو معتمد على الحاسب اآللي :-5  

 الحاسب  د  جهاز تسجيل المقاطع المرئية  ج التلفاز  ب السبورة الذكية  أ

 لها بهدف ادارتها و جعلها قادرة على القيام بمهمة واحدة او عدة مهام محددة  -6
ً
أجهزة الكترونية اضيف لها نظام حوسبي مصمم خصيصا

  : 
ً
 مسبقا

 المعالجات  د  الروبوت  ج األجهزة المدمجة  ب األجهزة الذكية  أ

برنامج تعلم الفوتوشوب بدون معلم يعد مثال لبرنامج  : -7  

 التعلم الذاتي  د  التدريب و الممارسة  ج المحاكاة  ب األلعاب التعليمية  أ

مسابقة يقوم بها الروبوت بدفع الروبوت األخر حتى يخرج من منصة املسابقة  : -8  

 أ
مسابقة تتبع الخط  

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

املسؤولة عن التحكم بجميع أجزاء الروبوت من خالل تنفيذه لألوامر البرمجية املخزنه بداخله : :-9  

 المحركات   د  البلوتوث  ج الحساسات  ب المعالج أ

نظام تدارس مثال على  : -10  

 ب   تطبيقات قوقل  أ
منصات الدروس  

 االجتماعية 
إدارة التعليم  أنظمة  د   برمجيات تسجيل الغياب  ج  
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 :  الثانيالسؤال  

 -: إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي( ꭓ( إذا كانت العبارة صحيحة و عالمة )√أ / ضع عالمة )

 ب / أجب عن األسئلة اآلتية 

 )واحد من ثالثة (  أوال : تعد الروبوتات التعليمية من الروبوتات املحاكية ومن انواعها  

 (  Nxt) ربوت 

 (  Ev3) روبوت 

    Vex)) روبوت 

 
 

االفتراضية عبر االنترنت التي يستخدمها املعلم مع طالبهأدوات التعاون   ھمأ  ثانيا :أذكر أثنين من  
 

1 )Edmodo و )إدمود    

2 (Dabbleboard ) دابلبورد    

                 
) اثنين فقط (. ؟ ھزة اللوحيةـ خصائص وسمات التعلم من األج أھم  من  أذكر أثنينثالثا:    

 *إمكانية التعلم داخل أسوار الفصول الدراسية أو خارجها  

شعةال لكترونية بين املتعلمين عن طريق تقنية البلوتوث أو االإمكانية تبادل امللفات والكتب ا تحت الحمراء  * 

بين الطالب أنفسهم أو بينهم وبين معلمهم ل التواصلتوفر الكثير من الخدمات والتطبيقات التي تسه*  

ستفادة من مواردهاال توفرها وا   نترنت عندال تتيح للمعلم واملتعلم الدخول السريع لشبكة ا *     

املحمولة   خرى كالحاسباتال جهزة اال مقارنة با انخفاض التكلفة نسبيا*  

 مكان  اللوحية وخفة وزنها يسهل نقلها في كل صغر حجم األجهزة*

 
 

 

 

 √ من انظمة التعلم األلكتروني  عن بعد نظام مدرستي   1

 √ من أهم إمكانيات السبورة الذكية كتابة املالحظات و التعليقات و حفظها  2

 ꭓ األجهزة اللوحية مرتفعة التكلفة مقارنة بالحاسبات املحمولة  3

معالج اآلن بدون الحاجة إلى إستخدام  نستطيع التحكم بالروبوت وبرمجته  4  ꭓ 

 √ جهاز التصويت النشط يحتوي على مفاتيح يرسل منه الطالب اجاباتهم الى السبورة الذكية  5

املتعلم من خالل تقديم نماذج مشابهة ملواقف في الحياة الواقعية برامج املحاكاة تهدف الى تعليم  6  √ 

 ꭓ يقدم برنامج التدريس الخصوص ي سلسلة من التطبيقات و التمارين للمتعلم على مهارات سبق تعلمها  7

 √ تعتبر منصة ادمودو منصة اجتماعية مجانية 8

البيانات الناتجة من املستشعرات الرقمية توجد برامج حاسوبية تثبت على الحاسب لتحليل  9  √ 

 √ الروبوت التعليمي قادر على محاكاه الروبوتات املستخدمه في العديد من املجاالت 10
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