
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية مادة :امتحـان 
 الحادي عشرللصف : 

 م1037/1038  -هـ  3418/3419للعام الدراسي 
 األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور 

 

 (    5   أسئلة االمتحان: ) صفحات عدد●  )  ساعتان ( زمن االمتحان  :●

 .الدفتر نفسه  في اإلجابة●
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 التوقيع باالسم الدرجة

 المصحح الثاني المصحح األول بالحروف باألرقام
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 الثاني الدور -الصف : الحادي عشر  ةالحاسوب في االتصاالت واألعمال التجاري لمادة :ا

 م1037/1038 لعام الدراسيا - األولالفصل الدراسي 
 

 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
 

 السؤال األول:  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات اآلتية:

قل الرسالة من وهي الوسيلة التي تستخدم لن ،أحد العناصر األساسية لعملية االتصال   (1

 المرسل الى المستقبل ويجب أن تكون خالية من التشويش هي :

 .د( الهدف            .تصالقناة اال ج(           .ب( الرسالة         .أ( التغذية الراجعة  

رسةال واسةتقبال رسةاال الوسةاام المتعةددة وتبةادل جيل الهواتف الذي تميز بإمكانيةة   (2

 فاكس وتبادل البيانات بسرعة كبيرة هو :البريد االلكتروني وال

 .د(  الجيل الرابع       .ج( الجيل الثالث           .ب( الجيل الثاني       .أ( الجيل األول  

أحد وساط النقل في الشبكات يستخدم في خطوط النقل الكبيةرة التةي تةربم بةين الةدول  (3

 والقارات هو:

 UTPاألزواج المجدولة  سلكب(     Coaxial Cableمتحد المحور  سلكأ(   

 Optical Fiberاأللياف البصرية  سلكد(               STPاألزواج المجدولة  سلكج(       

ص الصةلب لتةتم قراهتهةا عملية  عادة تنظيم الملفات بحيةث تصةبم متجةاورة فةي القةر (4

 تسمى :بصورة أسرع 

 تفحص القرص.ب(                                 . لغاه تجزاة القرص الصلب أ(  

 تنظيف القرص.د(                                     نشاه نقطة استعادة النظام.  ج(         

 هي :قد تحدث في الحاسوب تعتبر الخطوة األولى في حل أي مشكلة  (5

 ة.د( تحديد المشكل  اإلحساس بالمشكلة.     ج( توثيق المشكلة.   ب(   أ( تحليل المشكلة.     

الرمز الذي يميز مواقع الواليات المتحدة  ،عند كتابة عناوين البحث في متصفم اإلنترنت( 6

 :هو

                                                                            . usد(               .      frج(                .      jpب(                     .   uk أ(         

 1/يتبع                                                                                                
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 الثاني الدور -الصف : الحادي عشر  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية لمادة :ا

 م1037/1038 لعام الدراسيا - األولالفصل الدراسي 

  

 السؤال األول: تابع 
                                                                                                            

 : الصور المستعملة في خراام التنبؤات العددية لألنواه المناخية على أنهاتصنف  (7

 .زز المعلوماتصور تعب(                 .    صور تدعم المعلوماتأ(     

   . تدعم نصا يحتوي على استعارة أو مجازد(      .       ضفاه روح معينة على النصج(    

 

 :ك المفضلة؟" على أنه يقيسيصنف سؤال االستبانة " ما هي رياضت  (8

 

 .المعتقدات ب(              .                        االتجاهات( أ      

 

 .الخصااصد(                                   .    السلوكياتج(       
 

 :أكمل العبارات اآلتية بالكلمات المناسبةالسؤال الثاني:   

 هي األسئلة ............. تطرح لطلب معلومات جديدة أبعد وأعمق حول موضوع معين (1

 مجموعة من أجهزة الحاسوب مرتبطة معاً عبر وساام اتصال بغرض تبادل البيانات (2

 علومات، هي .....................................................................................والم 

أحد أشكال التمثيل البياني ويستخدم في المقارنة بين المجموعات ومالحظة االختالفات  (3

 ........................تسمى ............................................................... ،فيما بينها

 ...............................  ـعملية اختراق أجهزة الحواسيب والتجسس عليها تعرف ب (4

   السؤال الثالث:  

 ،هنةةةال العديةةةد مةةةن العوامةةةل التةةةي تةةةؤدي  لةةةى تعةةةري  سةةةالمة الحاسةةةوب للخطةةةر( 1

 وتعتبرالفيروسات  حدى أكثر مشاكل الحاسوب شيوعا .

 عرف الفيروس. -أ 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 1/بعيت

  

 

 

4 
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 الثاني الدور -الصف : الحادي عشر  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية لمادة :ا

 م1037/1038 لعام الدراسيا - األولالفصل الدراسي 

 

 السؤال الثالث:  تابع  
 

 .أثناه عمل خالد على جهاز الحاسوب الخاص به، فقد بع  الملفات الهامة  - ب

   ساعد خالد باإلجراهات الواجب اتباعها لموضوع حاسوب بال مشاكل، من خالل دراستك   

 (ةالستعادة الملفات المفقودة.)يكتفى بذكر ثالث   

 ............................................................................................................          

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ن من عزلته. وضم ذلك مع ذكر مثال.نسان أهمية االتصال في أنها تخرج اإل( تكم2

.....................................................................................         ....................... 

 ............................................................................................................ 

 السؤال الرابع: 
 

 ( من خالل الشكل المقابل أجب عما يلي:1

 

 ما هو وسيم  النقل المستخدم في نقل البيانات؟ -أ

........................................................ 

........................................................ 

 ما هي حالة االتصال ؟ -ب

........................................................ 

........................................................ 

 ما هي سرعة نقل البيانات ؟ -ج 

................................................... ..... 

........................................................                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                         

                                                                                                          

 4/يتبع  

 

Status:                                               Connected 
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 الثاني الدور -الصف : الحادي عشر  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية لمادة :ا

 م1037/1038 ام الدراسيلعا - األولالفصل الدراسي 

 

 : السؤال الرابعتابع 
 

 فراد في سياق موضوع محدد . المنتديات هي وسيلة اتصال بين األ(   ن الكتابة في 2

 ي المنتديات.من الضوابم واألخالقيات الواجب مراعاتها عند المشاركة ف ةاذكر ثالث     

................................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................... 
 

 السؤال الخامس: 
 

 من خالل دراستك لموضوع الدراسات االستقصااية أجب عما يلي:

 عرف الدراسة االستقصااية. (1

........................................................................................................ 

......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

 وضم في الجدول اآلتي اإليجابيات والسلبيات ألداة المقابلة المباشرة :  (2

 السلبيات اإليجابيات

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 5يتبع/                                                                                                        
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 الثاني الدور -الصف : الحادي عشر  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية لمادة :ا

 م1037/1038 لعام الدراسيا - األولالفصل الدراسي 

 

 : مسالسؤال الخاتابع 
 

 ؟ Internet Questionnairesوضم ما المقصود باالستبانة عبر اإلنترنت  (3

........................................................................................................ 

......................................................................................................... 

 السؤال السادس: 

  

 ، ادرس   في ضوه دراستك لموضوع عرض وتفسير المعلومات النصية والعددية  

 .البياني اآلتي الذي يوضم أرباح  حدى الشركات خالل خمسة أعوامالمخطم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدم المخطم السابق لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 

 ؟مبيعاتها أقلمن حيث  أواليأتي  ما العام الذي (أ 

..................................................................................................... 

 بالريال العماني((تحقيقه؟ربم تم  أعلىما هو ب( 

...................................................................................................... 

 .الشركة خالل الخمسة أعوام الماضية أرباحمتوسم  احسب ( ج

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 .انتهت األسئلة مع الدعاه للجميع بالتوفيق والنجاح

 

1 



   
 

 

 

 

 

 

 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

  األولالفصل الدراسي  -ثانيال الدور

 درجة ( 10) الدرجة الكلية:         عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واألالمـــــــادة:  

 ( صفحات5تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

   

 -:ةالموضوعي سللةوالً: إجابة األأ 

 

 اتدرج ( 8) إجابة السؤال األول                                                                      الدرجة : 

 المفردة
البديل 

 الصحيح
 المخرج التعليمي الصفحة الدرجة اإلجابة

 1/1 11 1 .قناة األتصال ج 1

 1/2 22 1 .الجيل الثالث ج 2

 د 3
 Opticalاأللياف البصرية  سلك

Fiber 
1 33 1/4 

 1/3 33 1  .الصلب إلغاء تجزئة القرص أ 4

 1/3 32 1        .اإلحساس بالمشكلة ج 5

 us. 1 56 2/1 د 6

 2/1 75 1 .صور تعزز المعلومات ب 7

 2/3 63 1 السلوكيات. ج 8

 درجات 8 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1يتبع/
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 الصف الحادي عشر امتحانذج إجابة نموتابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – ثانيال الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل المـــــــادة:

 اتدرج ( 4)  الدرجة الكلية :                                   انيإجابة السؤال الث

 الصفحة الدرجة بة الصحيحةاإلجا المفردة
المخرج 

 التعليمي

 1/1 15 1 .االستقصائية 1

 1/4 35 1 .شبكة الحاسوب 2

 .معمةة البياييةاأل 3

 

1 73 2/4 

 Hacking 1 76 2/4قراصنة الحاسوب  4

 درجات 4 المجموع

 

  -ثانياً: إجابة األسللة المقالية:

 اتدرج (5) الدرجة الكلية :                                   الثإجابة السؤال الث

 المفردة الجزئية
 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة

المخرج 

 التعليمي

 

 

 

 

1 

 

 أ

 

الفيروس: هو بريامج يقوم بتنفيذ مهام غير مرغوب 

 1/3 26 1 .بها معلى جهاز الحاسوب

 ب

 االستعادة من سلة المحذوفات. -1   

 .نظامإيشاء يقطة استعادة ال -2

 Recove Deletedاسترجاع الملفات المحذوفة  -3

File 

3 26 1/3 

 

 

2 

يعمل معلى دمجه في المجتمع المحيط به، ومثال 

معلى ذلك ظهور شخص معلى شاشة التلفاز أثناء 

لى إشارات األخبار ،يقوم بترجمة األخبار إ يشرة

 خاصة بالصم والبكم.

1 13 1/1 

 درجات 5 المجموع

 1يتبع/
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 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – ثانيال الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل المـــــــادة:
 

 اتدرج (6) الدرجة الكلية :                                   رابعإجابة السؤال ال

1 

 أ

 
 1/4 63 1 .وسائط السلكية

 Connected  -  1 63 1/4متصل  ب

 ج
11401Mbps 

 
1 63 1/4 

2 

لحتتتتتتتت ا  ن  تتتتتتتت   ستتتتتتتتتوبا  نستتتتتتتت     م  ستتتتتتتت    تتتتتتتت  اإ -
 . ك  الم  قش ت  ت  بل األ

وتتتتتت  ن ن مهتتتتتتو    م متتتتتت فز  مهمتتتتتت  استتتتتتت    اآكتتتتتت -
  ال تع ق ف بم  تك ن غ م  .

 تتتتتت ا   ت جبزتتتتتتبص  احتتتتتت   ف تتتتتت  إستتتتتت ل   مع  متتتتتت -
ن تقتتتتتت ن كتتتتتتل التع زقتتتتتت ت ق تتتتتتل كمتتتتتت  زجتتتتتتب ن ،ال قتتتتتت  
 الكت  ة.

لتتتتت  شتتتتت  ص إلتتتتت  و تتتتتل متتتتت  م تتتتتل اإالت  زتتتتت  إ بت إوا ن -
 عتتتتتتتتل ولتتتتتتتت   مالئتتتتتتتت   إ  ا تتتتتتتت  ال زعمتتتتتتتتل ن  و تتتتتتتتل

    زقة  اقزة  مهو ة .
 تتتتتتتت   تتتتتتتت   األ كتتتتتتتت   مكتتتتتتتت ن اوتصتتتتتتتت  قتتتتتتتتب  اإ -

 . وز  الكال  م  قل  بل  مح   ص اآو زن 
  مع  متتتتتتتت ت متتتتتتتتن مكتتتتتتتت ن بت اإشتتتتتتتت  ص إلتتتتتتتت إوا ن -
 .و    كتب م وص  له   مع  ا    ل مصب آ
شتتتتتتتتتت ف ت،   ا  ال ت شتتتتتتتتتت  األو تتتتتتتتتت   الك و تتتتتتتتتتة  اإ -

 و زن  فب  التشهز   ه .فب  ازوا  اآ
 

6 43 1/5 

 درجات 6  المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 4يتبع/
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 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – ثانيال الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل المـــــــادة:
 

 

 اتدرج (4) الدرجة الكلية :                                   الخامسإجابة السؤال 

1  

الةراسة االستقصائية: هي طريقة لجمع معلومات معن 

ممثلة منها وذلك بهةف  فئة معينة من الناس بأخذ معينة

تقةيم صورة معامة أو مفصلة حول خصائص هذه العينة، 

ومعادة ما يتم ذلك من خالل أسئلة مكتوبة يتم إيصالها 

 .طريق أدوات الةراسة االستقصائية إلى المستهةفين معن

1 66 2/3 

2  

 السلبيات اإليجابيات

 مكلفة معةل استجابات معالية

إمكايية توضيح األسئئلة 

 .الحاجةمعنة 

تحتئئئئئاج إلئئئئئى وقئئئئئ  

وجهئئئئة أكبئئئئر يظئئئئرا 

 .لمتطلباتها اإلدارية

إبقئئئئئئئئئئئاء اسئئئئئئئئئئئتجابات 

المسئئتهةفين فئئئي حئئئةود 

   .المطلوب

أمكاييئئئئئة الحصئئئئئول 

معلى اسئتجابات غيئر 

حقيقيئئئئئئئئئئئئئة مئئئئئئئئئئئئئن 

 .المستهةفين

إمكاييئئئئة طئئئئر  اسئئئئئلة 

طويلئئئئئئئئة ومركبئئئئئئئئة و 

تحفيز المستهةفين معلئى 

 .االستجابة

إمكاييئئئة تئئئأثير منفئئئذ 

المقابلئئئئئئئئئئئة معلئئئئئئئئئئئى 

سئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتجابات ا

    .المستهةفين

2 67 2/3 

3  

االستباية معبر اإليتري  : هي استباية إلكترويية تفامعلية، 

يتم من خاللها طر  األسئلة معلى المستهةفين واإلجابة 

معنها إلكتروييا، وذلك معنةما يقومون بزيارة موقع ما معلى 

 اإليتري  أو بإرسالها لهم معبر البرية اإللكترويي .

1 67 2/3 

 درجات4  جموعالم

 5يتبع/

 

 

 

 

 

 



 

 (5) 

 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – ثانيال الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل المـــــــادة:
 

 اتدرج (1) الدرجة الكلية :                                   سادسإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة
المخرج 

 التعليمي

 2/4 83 1 2315العام  أ

 2/4 83 1 لاير معمايي  2233333=   1333 * 2233  ب

 ج

 13333المجموع =

  2363=  5/13333  المتوسط =

  1333*2363وسط الربح بالريال العمايي = مت

 اييلاير معم  2363333= 

1 83 2/4 

 درجات 1   المجموع

 نموذج اإلجابة هايةن


