
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  انحبسوة في االتصبالد واألعًبل انتجبريخ يبدح :ايتحـبٌ 
 انحبدي عشرنهصف : 

 و1037/1038  -هـ  3418/3419نهعبو انذراسي 
 األولانفصم انذراسي  - األولانذور 

 

 

 (    5   أسئهخ االيتحبٌ: ) صفحبد عذد●  سبعتبٌ ()   زيٍ االيتحبٌ  :●

 .انذفتر َفسه  في اإلجبثخ●
 

  اسى انطبنت

  انصف  انًذرسخ

 

 

ا
ل
ؤا

س
ن

 

 انتوقيع ثبالسى انذرجخ

 انًصحح انثبَي انًصحح األول ثبنحروف ثبألرقبو

3     

1     

1     

4     

5     

6     

  انًجًوع
 

 يراجعخ انجًع جًعه

انًجًوع 

 انكهي
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(3) 

 األولانذور  -انصف : انحبدي عشر  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية نًبدح :ا

 و1037/1038 نعبو انذراسيا - األولانفصم انذراسي 

 

 أجت عٍ جًيع األسئهخ اآلتيخ

 

 انسؤال األول:  ضع دائرح حول ريس اإلجبثخ انصحيحخ نكم يفردح يٍ انًفرداد اآلتيخ:

الن بظللسِٙللٓ  سم١ٍللًبٌأدٜ إٌللٝ  بٌللرٞٚ ،ٌللرٞ رٙللس ا١للٗ بٌسسبٔصظللسٛزببٌذٛبظلل١ث ج١للً  (1

 بٌطةلد بٌىٙسجةئ١د ٘ٛ:

        بٌطةٟٔ.ت( بٌج١ً                                                 بألٚي.  بٌج١ً  ( أ

  .بٌسبجعبٌج١ً د(                                                  بٌطةٌص.بٌج١ً ظ(         

١ٙلةز ي١لس ِسٛللع دلدٚش بٔبٌٍّفلةذ عٕلد ٌرٞ ٠عةعدن اٟ بظسعةدخ بٌٕظةَ أٚ بإلجسبء ب (2

 عّٝ:اٟ ٔظةَ بٌذةظٛت ٠

 Backupsت(                                                    Firewall ( أ

 Softwareد(                                         Scan disk ظ(

ٟ زلللً إ١ٌللٗ، ٠ٚ سللةز ٠ٚللٛشا بإلرللةزخ بٌسلل ،ٓ أجٙللصخ بٌكللحىدجٙللةش بزلللةي ٠للسجظ جلل١ (3

 بألاضً ٚبأللست ٌٕمٍٙة ٘ٛ:بٌّعةز 

               RJ-45 بٌّمحط ت(                                               Switchأ( بٌّحدي        

   Routerد( بٌّٛجٗ                                                 Hub ظ( بٌّذٛز       

زجظ خطٛط بٌٙةزف دبخلً اٟ ٠عس دَ ٚبٌرٞ  ،بٌّذ١ٍد أدد ٚظةئظ بٌٕمً اٟ بٌكحىةذ  (4

 :٘ٛ بٌّٕصي

 .بٌّذٛزعٍه بٌّسذد بٌت(                UTP بألشٚبظ بٌّجدٌٚدظٍه  ( أ

  STPبألشٚبظ بٌّجدٌٚدظٍه د(                                     BNCبٌّمحط ظ(       

ر ٔضلغظ ٔسسٔلجأِةْ أضٕةء زلفذه ٌإل Macإليالق بٌٕٛبار بٌدعةئ١د اٟ أٔظّد زكغ١ً  (5

 ِٓ خالي ٌٛدد بٌّفةز١خ عٍٝ ِفسةدٟ :

 Alt + wت(                                                  shift + wأ(         

 Command + wد(                                                     Ctrl + wظ(       

 ٠/1سحع
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 (1 ) 

 األولانذور  -انصف : انحبدي عشر  ألعمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت وا نًبدح :ا

 و1037/1038 نعبو انذراسيا - األولانفصم انذراسي 

  

 تبثع انسؤال األول: 

 خةص١د اٟ ِذسوةذ بٌحذلص زسل١خ ٌٍّعلس دَ بٌحذلص علٓ عحلةزبذ أٚ جّلً ِذلددخ   (6

 ٚذٌه جٛضعٙة ج١ٓ عالِسٟ زٕل١ص "   " زعّٝ:

  

 . عةِالذبٌّد(  .    بٌسةِد بٌّطةجمدظ(   .      حذص بٌّسمدٌَبت(    .   بٌىٍّةذ بٌّفسةد١د أ(    

                                                                                                            

عللٓ زلللٛزبذ بٌّعللسٙدا١ٓ ١ِٚللٌُٛٙ ِٚكللةعسُ٘ ٔذللٛ زلللٕف بألظللاٍد بٌسللٟ زحذللص   (7

 :عٍٝ أٔٙة زم١ط طد جّٛضٛا بٌحذصلضة٠ة ِع١ٕد ِسزح

 

   .  لةئص.        د( بٌبٌعٍٛو١ةذظ(        .      بالزجة٘ةذ ت(          .    ٌّعسمدبذبأ(     

 

عٍٝ بظسجةجةذ لد ٔذلً ِٓ خالٌٙة ٚ ،دزبظد بالظسملةئ١د بٌّىٍفدِٓ أدٚبذ بٌ  (8

 :ٟ٘ ١ُٙي١س دم١م١د ِٓ بٌّعسٙدا١ٓ جعحث زأض١س أعسبف ٚعةدبذ بٌّجسّع عٍ

 

 .بالظسحةٔد عحس بٌحس٠د ت(  .                                     بٌّمةجٍد بٌّحةرسخ( أ     

 

 .ظسحةٔد عحس بإلٔسسٔرد( بال                       .                   بٌّمةجٍد بٌٙةزف١دظ(     
 

 

 :أكًم انعجبراد اآلتيخ ثبنكهًبد انًُبسجخانسؤال انثبَي:   

ً إٌٝ إعةدخ بٌٕظس ٔسمةي ِٓ زد اعٚبٌسٟ  زعةعد بٌّج١ث عٍٝ بالاٍد ٔٛبا بألظد أدد أ٠ع (1

 ................................................بألظاٍد.......................... ٟ٘ ،اٟ بظسجةجسٗ

٠ّىٓ إزظةي بٌسظةئً ٚبظسمحةٌٙة  ِٚٓ خالٌٙةِٓ بٌ دِةذ بٌسٟ زمدِٙة رحىد بإلٔسسٔر  (2

 .......................................................................ٟٔفط بٌٛلر ٘ ٚاٟ ٛزب،ا

 .....................ِسئٟ زعّٝ ي١س  زعسعًّ ٌٍدالٌد عٍٝ رٟءبٌسٟ ّسئ١د بٌٛزخ لبٌ (3

د ٚزذفص بٌّعسٙدا١ٓ عٍٝ بإلجةج ِٕٙة زٛضخ بٌٙدفِٓ أجصبء بالظسحةٔد امسخ جع١طد ( 4

 ........................................................... ظاٍد جلسبدد ٚصدق  زعّٝعٓ بأل

 1/جعيت
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  (1 ) 

 األولانذور  -انصف : انحبدي عشر  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية نًبدح :ا

 و1037/1038 نعبو انذراسيا - األولانفصم انذراسي 

 

 ؤال انثبنث:  انس 

 ظاٍد بٌسٟ ز١ٍٗ :كىً ب٢زٟ ضُ أجث عٓ بألبدزض بٌ (1

 

 

 

 

 

 

 ِةذب ٠ّطً بٌكىً بٌعةجك؟ - أ

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

 .( اٟ بٌكى1ً)٠ك١س ب١ٌٗ بٌسِص  ٌرٞبٌعٕلس بِة ٘ٛ   - ت

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

 ٚضخ ذٌه. ،ِٓ بٌسفةعً بٌذضةزٞ ج١ٓ بٌّجسّعةذؤىّٓ أ١ّ٘د بالزلةي اٟ أٔٗ ٠ز -ظ

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

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

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

ِٓ  ة  بذوس أزجع ،، ِٓ خالي دزبظسهأدبخ بزلةي ِحةرسخأِةَ بٌجّٙٛز  ٠عد بٌسذدش (2

 حغٟ ِسبعةزٙة ٌسىْٛ ِسذدضة ج١دب.٠ٕ بٌسٟ ٌ طٛبذب

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

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

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

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

 

 ٠4سحع /
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...؟............ 

......... 
 

 بٌّسظً

 
 بٌّعسمحً

 

 بٌسظةٌد

 

 بٌٙدف
 بالظسجةجد لٕةخ بالزلةي

 3 



 

 (4 ) 

 األولانذور  -انصف : انحبدي عشر  حاسوب في االتصاالت واألعمال التجاريةال نًبدح :ا

 و1037/1038 نعبو انذراسيا - األولانفصم انذراسي 

 

 

   

 انسؤال انراثع: 

 

 ٚذٌه إلٔكةء رحىد ٌسجظ  ،ذ بٌعةٍِد اٟ لطةا بٌكحىةذّؤظعةبٌزظر ِٕةللد إلددٜ 

بٌكحىةذ اٟ  ٓ خالي دزبظسه ٌّٛضٛاِلسا١ٓ اٟ دٌٚس١ٓ ِسجةٚزز١ٓ ٌسحةدي بٌح١ةٔةذ، ِ

 ٠ٍٟ : ّةث عٌسجةز٠د أجببألعّةي 

 ٘رٖ بٌكحىد.إلٔكةء بٌالشِد  بٌطالضد بٌّسطٍحةذ بألظةظ١د وسبذ (1

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

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

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

 بٌسجظ؟بٌّٕةظحد ٌّطً ٘رب بٌعٍى١د بٌٛظةئظ  ًِة أاض (2

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

 .جبثتكإعهم بٌكحىد؟  ٘رٖ ٌالزلةي ج١ٓ أجٙصخبٌح١ٕد بٌّٕةظحد  اِة ٔٛ (3

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

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

 انسؤال انخبيس: 

 

٠ّسٍه أدّد إددٜ بٌّؤظعةذ بٌ ةصد، أزبد زٛر١ف عدد ِٓ بٌحةدط١ٓ عٓ بٌعًّ ٌكغً 

بظسه ٌّٛضٛا بٌّٙةزبذ بٌالشِد ٌٍسٛر١ف أجث ِٓ خالي دز ،جعض بٌٛرةئف اٟ ِؤظعسٗ

 عّة ٠ٍٟ : 

 بذوس ضالضة  ِٓ بٌّٙةزبذ بألظةظ١د ٌٍسٛر١ف.  (1

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

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

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

 5/سحع٠
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 (5 ) 

 األولانذور  -حبدي عشرانصف : ان  الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية نًبدح :ا

 و1037/1038 نعبو انذراسيا - األولانفصم انذراسي 

 :تبثع انسؤال انخبيس
 

 .ِٓ ِٙةزبذ بإلدبزخ بٌك ل١د ددد ضالضة   (2

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

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

اًٙ ٠لٍخ  ،ِٚعةّ٘ةذ ب٢خس٠ٓ سّسع جةٌّسٚٔد ٚبالٔفسةح ِٚعةٔدخ أاىةزإذب وةْ بٌّٛرف ٠ (3

  .جبثتكإعهم  ٌٍعًّ ضّٓ اس٠ك؟

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

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

 السؤال السادس: 
  

 بٌّ طظ بٌح١ةٟٔ ب٢زٟ ٠ٛضخ ِسٛظظ عدد شٚبز أدد بٌّسةدف بٌسةز٠ ١د اٟ بٌعٍطٕد خالي

 بٌعةَ بٌّةضٟ. بدزض بٌّ طظ ضُ بجث عٓ بألظاٍد ب٢ز١د:

 
 

 أٞ ٔٛا ِٓ أٔٛبا بٌّ ططةذ بٌح١ة١ٔد ٠ّطٍٙة بٌكىً بٌعةجك؟ (1

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

 ٓ بٌصٚبز.اٟ أٞ رٙس ِٓ بٌعٕد ظجً بٌعدد بألوحس ِ (2

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

 بدعث ِسٛظظ عدد بٌصٚبز خالي آخس ظسد أرٙس ِٓ بٌعٕد. (3

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

 .بٔسٙر بألظاٍد ِع بٌدعةء ٌٍج١ّع جةٌسٛا١ك ٚبٌٕجةح
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 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

  األولالفصل الدراسي  - األول الدور

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

 ( صفحات4تنبيــــــــه: 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 .الثانيالجيل  ب 1

 Backups 1 12 1/3 ب 1

 Router 1 33 1/3 الموجه د 3

 UTP 1 33 1/4 سلك األزواج المجدولة أ 4

 Command + w 1 13 1/3 د 5

 1/1 58 1 .التامة المطابقة ج 3

 1/3 38 1 .تجاهاتاال ب 2

 1/3 33 1 .المقابلة المباشرة أ 8

 درجات 8 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1يتبع/

 

 



 

 (1) 

 عشر الصف الحادي امتحاننموذج إجابة تابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – األول الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل المـــــــادة:

 اتدرج ( 4)  الدرجة الكلية :                                   انيإجابة السؤال الث

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا المفردة
خرج الم

 التعليمي

 1/1 15 1  .االستقصائية 1

 Chat   1 45 1/5 المحادثة أو الدردشة 1

 Symbol الرمز 3

 

1 22 1/3 

 1/1 33 1 مقدمة االستبانة. 4

 درجات 4 المجموع

  -األسللة المقالية:: إجابة ثانياً 

 اتدرج (5) الدرجة الكلية :                                   الثإجابة السؤال الث

 المفردة الجزئية
 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا

المخرج 

 التعليمي

 

 

 

 

1 

 

 أ

 

 

 1/1 11 1 .لعملية االتصالالعناصر األساسية 

 ب

 

 1/1 11 1 .التغذية الراجعة

 ج

االتصال بين أفرد المجتمعات المختلفة يؤدي إلى 

تطور العلوم وانتقال الثقافات، وتفاعل الحضارات 

 )تراعى الحلول االخرى( واصل فيما بينها.والت
1 11 1/1 

 

 

1 

 .تحديد الهدف من عرض الموضوع 

 .معرفة صفات أو نوعية الجمهور المستمع 

 .جمع معلومات كافية حول الموضوع 

 .تنظيم محتوى العرض 

 .طريقة اإللقاء 

1 13 1/1 

 درجات 5 المجموع

 1يتبع/

 



 

 (1) 

 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – األول الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل المـــــــادة:
 

 اتدرج (6) الدرجة الكلية :                                   رابعإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة
المخرج 

 التعليمي

1 

 بطاقة واجهة الشبكةNetwork Interface Card 

(NIC) 

 .وسائط االتصال 

 .أجهزة االتصال 

3 35 1/4 

 Optical Fiber  1 33  1/4األلياف البصرية 1

3 

نسياب البيانات بين ألنها تعتبر األفضل في االبنية الشبكية. 

 .، ويندر انقطاع االتصال فيهاأجهزة الشبكة

 

1 41 1/4 

 درجات 6 المجموع

 

 اتدرج (4) الدرجة الكلية :                                   خامسإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة
المخرج 

 التعليمي

1 

 مهارات االتصال. -

 مهارات إدارة المعلومات. -

 مهارة استخدام األرقام. -

 ت.مهارة التفكير وحل المشكال -

1.5 83 1/4 

1 

 العمل بأمان. -إظهار سلوكيات واتجاهات إيجابية.        -

دى الحياة.                    التعلم م -التحلي بالمسؤولية.                           -

 القابلية للتكيف.              -لمبادرة في طرح األفكار.                 ا -

1.5 31  1/4 

3 
ها من ضمن المهارات الالزمة لإلسهام بفاعلية في ، ألننعم

 )تراعى الحلول االخرى( المهام المشتركة للقوى العاملة.
1 31 1/4 

 درجات 4 المجموع

 4يتبع/

 

 



 

 (4) 

 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 

 م1037/1038 -هـ 3418/3419للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول – األول الدور

 عمال التجاريةالحاسوب في االتصاالت واأل مـــــــادة:ال
 

 اتدرج (1) الدرجة الكلية :                                   سادسإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة
المخرج 

 التعليمي

 1/4 88 1 .التمثيل الخطي 1

 1/4 88 1 .يوليو 1

3 

 

 511+1111+1511+511+1311+4511المتوسط = 

3 

  =11111  

3 

 زائر 1111= 

 

1 88 2/4 

 درجات 1   المجموع

 نموذج اإلجابة هايةن


