
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة تقنية المعلومات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/10computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة تقنية المعلومات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                           

         

                  https://almanahj.com/om/10computer1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة زيد بن حارثة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 الظاهرة بمحافظةالمديرية العامة للتربية والتعليم 
 (  12 – 5)  مدرسة زيد بن حارثة للتعليم األساسي

 
 م 2013/2014 –الفصل الدراسي األول  -للصف العاشر  -"  لمادة تقنية المعلومات  1اختبار قصير " 

  ......................................اسم الطالب : .................
 

  اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :   السؤال األول:

 : هي في لوحة المفاتيح بجهاز الكمبيوتر     اإلشارةوظيفة هذه    -1
 د(  طباعة مستند   فتاح مسافة الجدولة مقطع من الشاشة    ج ( م التقاطأ( عرض قائمة ابدأ      ب ( 

 
 :  فما وظيفته  إضافة أجهزة " " من مهام لوحة التحكم  -2

 ب( تثبيت واستكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها   وإزالتها    windowsا( تثبيت البرامج ومكونات 
 مية برامج التعليد(  نسخ ال               ج ( مراجعة معلومات الكمبيوتر والنظام 

 
 السؤال الثاني : 

 
 أذكر ثالثا من أجهزة اإلخراج الخارجية الشائعة ؟ 

 
  أ( ..............................         ب ( ................................   ج ( ........................... 

 
 

 السؤال الثالث : 
 ؟  عرف المصنف في برنامج الجداول الحسابية  
 
...................................................................................................................... 

 
 السؤال الرابع : 

اكتشف سعيد عنددا  شد ح س سد أن أل أند ال انش شدت نمسدك ناد  ن ندك  دل اناد،  انا  دمت    د د  
نك علمن  نم مع،ف سعيد نيف مع نج هذه اناشنلت    تصح أ نفنل انص ،  دقته      سه  أقح أنثي، عا  ن 

اناسؤ ل  ل اناؤسست انتل معاح به    أخب،ه أل سمأتمن أعد ثالثت أم م أسبب ان  ط علمن  ا ط، سعيد نل 
ال ينتظ، ط مال أ التص ل أأكث، ال شخص ال زاالءه   أعد عند ء ط لدح  اسد  الك اتكد،،  أخدذك اندن  قتد  

 ل ال سح اناشنلت.ط مال تان  
 األسئلت:

 ا  هل األسأ ب انتل قد تؤدي ناثح هذه انس نت؟ -

...................................................................................... 
                ا  ه  انسح نهذه انس نت؟ -

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

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق األسئلةانتهت 
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 الظاهرة بمحافظةالمديرية العامة للتربية والتعليم 
 (  12 – 5)  مدرسة زيد بن حارثة للتعليم األساسي

 
 م 2013/2014 –الفصل الدراسي األول  -لعاشرللصف ا  -"  لمادة تقنية المعلومات  2اختبار قصير " 

 
  اسم الطالب : .......................................................

 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :  السؤال األول:

 
 برنامج  يضبط إعدادات االتصاالت    -1

 ب ( برنامج اتصاالت        ج( متصفح انترنت      د( المودم   أ( حساب انترنت            

 

 نطاق الشبكة للمنظمات الغير ربحية يرمز له    -2

  orgد(                       govج(                        comب (                   Om (أ

 
 

  السؤال الثاني : 
 
 .................................................................عرف االنترانت ؟ ......................... 
 
 

 السؤال الثالث :  
 لجهازك ؟ Firewallما اهمية جدار الحماية   

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

 ال الرابع : السؤ
عندما تقوم بعمل حفظ  لملف ما في جهازك يطلب منك استبداله ، ما السبب ؟ وكيف تحفظه  

 بدون استبدال الملف اآلخر ؟ 
 

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

 
 

 انتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالتوفيق
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 الظاهرة بمحافظةالمديرية العامة للتربية والتعليم 
 (  12 – 5)  للتعليم األساسي مدرسة زيد بن حارثة

 
 م 2013/2014 –الفصل الدراسي األول  -للصف العاشر  -"  لمادة تقنية المعلومات  2اختبار قصير " 

 
  اسم الطالب : .......................................................

 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :  السؤال األول:

 
 برنامج  يضبط إعدادات االتصاالت    -1

        د( المودم    ج( برنامج اتصاالت              أ( حساب انترنت       ب ( متصفح انترنت       

 

 يرمز له للشبكات  نطاق الشبكة   -2

  orgد(                      netج(                        comب (                   om  (ب

 
 

  سؤال الثاني :ال 
 
 ؟ ..........................................................................................عرف االكسترانت  
 
 

 السؤال الثالث :  
 ما اهمية جدار الحماية لجهازك ؟   

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

 السؤال الرابع : 
عندما تقوم بعمل حفظ  لملف ما في جهازك يطلب منك استبداله ، ما السبب ؟ وكيف تحفظه  

 بدون استبدال الملف اآلخر ؟ 
 

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

 
 

 انتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالتوفيق
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