
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     
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* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة غير ذلك ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة غير ذلك الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  '.https://almanahj.com/om.'/111                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade11                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الصف الحادي عشر امتحان
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  األولالفصل الدراسي  - األول الدور

 
 

 (.6عدد صفحات اسئلة االمتحان: ) ●           الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية  المادة: ●

 اإلجابة في الورقة نفسها. ●                                          سـاعتــان زمن اإلجابة: ●

 

 اسم الطالب
 

  الصف  المدرسة

 

 

ا
ؤال

لس
 

 باألرقام الدرجة
 الدرجة (باألحمر)

 بالحروف
 (باألحمر)

 (باالسم التوقيع)

 المصحح عشرات آحاد
 (باألحمر)

 المدقق
 (باألخضر)

1      

2      

3      

4      

5      

6      

  المجموع
 

 جمعه
 (باألحمر)

 والتشطيبع الجم مراجعة
 (زرقباأل)

 المجموع
   30 الكلي

 
 
 
 
 
 



 
(1) 

 الصف الحادي عشر امتحان
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  األولالفصل الدراسي  - األول الدور

 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية المـــــــادة:
 

 : تيةأجب عن جميع األسئلة اآل
 

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

 مضمون تصال ولها أهمية في الحصول على معلومات جديدة وتقييممن أهم مهارات اال (1

 : الرسالة 

 .مهارة التحدث أمام الجمهور ب(              .مهارة طرح األسئلة ( أ

 .مهارة استخدام الهاتفد(                            .ستماعمهارة االج( 
 

 مكون من مكونات الموضوع يستخدم فيه عرض النقاط الرئيسية للموضوع يسمى : (2

   .د( المقدمة              .ج( الهدف                  .المتن   ب(      .       الخاتمة أ(         
 

 

 ستخدام غير المرخص بيناالرض منع نظام يتكون من أجهزة وبرمجيات أو أحدهما بغ (3

 شبكتين هو : 

     McAfee ب(                                             Firewall أ(        

 Softwareد(                                              Backups ج(   
 

 بين ل البياناتشبكة تستخدم وسائط اتصال ذات سرعات عالية تمتد لمسافات طويلة لنق (4

 : عدة شبكات صغيرة هي  

 BNCد(               WAN  ج(                    NIC ب(                 LANأ(         
 

 تصاالت التنظيمية ويستخدم بكثرة في المؤسسات تصال يعد أساس االنوع من اال (5

 الحكومية والخاصة:    

 .تصال الكتابي االب(                                         .تصال الشفهياالأ(         

 .تصال المرئياالد(                             .تصال اإليمائي والرمزياالج(       
 2بع/يت
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 (2 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  ألولالفصل الدراسي ا - األول الدور

 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية ـــادة:المــــ
  

  :تابع السؤال األول
 من المواقع :   www.unesco.orgيعتبر الموقع      (6

 
 .د( المنظمات                 .ج( التجارية           .العسكرية )ب            .الحكومية ( أ

                                                                                                               
 عدادها هي :الدراسة االستقصائية التي تحتاج إلى مهارات حاسوبية لتصميمها وإمن أدوات   (7
 

 .ب( المقابلة الهاتفية                                                 .أ( المقابلة المباشرة    
 
 .د( االستبانة عبر االنترنت                                             .ر البريدج( االستبانة عب  
 
 ( هي:sign) " عالمة"الصورة المرئية التي تعتبر   (8

 

                                  أ(                                                                    ب(                                                    ج( د(

 
       

 :أكمل العبارات اآلتية بالكلمات المناسبة السؤال الثاني:
العلم الذي يهتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات  (1

 ............................سمى .......................ي الحوادث أو اإلصابات أو األمراض المهنية

  

 .......... هي بسرعة ويمكن اإلجابة عنها امن المجيب تفكيرا عميق بال تتطلنوع من األسئلة  (2

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

 هي اإلنترنت لى المعلومات التي تبحث عنها في شبكةصول إبرامج خاصة تساعدك على الو (3

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

 بريدهمأسمائهم ومن أجزاء االستبانة يطلب فيه الباحث من المستهدفين بيانات اختيارية ك (4

 ....................................................... التواصل معهم تسمى ليهليسهل ع ونياإللكتر 
 3بع/يت
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  (3 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  األولالفصل الدراسي  - األول الدور

 التجاريةالحاسوب في االتصاالت واألعمال  المـــــــادة:
  

  : لثالسؤال الثا
 ثم أجب من خالل دراستك لموضوع وسائط النقل في الشبكات ، أكمل الجدول ،  -أ (1

 : عما يليه 

 النوع الثاني النوع األول 

       

     

 

  

                   الشكل

 

 (1شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكل )

نووووووع 

 السلك

 

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

 

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

 

الفرق 

 بينهما 

 

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

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

 

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

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

 

 ( .1في البند رقم ) إليه المكون المشاراسم  ( اذكر2في الشكل )  - ب

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

ذكر أفضل ا ، قد تصادفك نوافذ دعائية أو تحذيرية من جهات مجهولة لإلنترنتأثناء تصفحك  (2

 .Windowsطريقة إلغالق مثل هذه النوافذ في أجهزة 

.................................................................................................. 
 4/يتبع                                                                                          
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 (4 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  ألولالفصل الدراسي ا - األول الدور

 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية المـــــــادة:

 
 
 

   
 : السؤال الرابع

 
 هي وستخدام نوعين من وسائط نقل البيانات لمحلية باتتم عملية الربط في الشبكة ا (1

 :يلي الالسلكية من خالل الجدول اآلتي أجب عما  الوسائط السلكية والوسائط

 

 الوسائط الالسلكية الوسائط السلكية المقارنة وجه

 

ط ينوع الوس

 الناقل للبيانات

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 نوع اإلشارات

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 حقيق مصلحةويهدف إلى ت ،جتماعية ترتبط بطبيعة اإلنسانيعد االتصال ظاهرة ا (2

 من خالل  .تصالارات االمهارة االستماع من أهم مه وتعد ،مشتركة لكال الطرفين  

  . دراستك اذكراثنين من الجوانب التي ينبغي مراعاتها لتكون مستمعا جيدا 

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

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

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

 5بع/تي

 

6



 
 (5 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  ألولالفصل الدراسي ا - األول الدور

 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية المـــــــادة:
 
 : السؤال الخامس 

 
 عينة من زمالئه راد جمع بيانات علىأ ،جامعة السلطان قابوس طالب ماجستير في مـحـمـد (1

 جمع ك لموضوعمن خالل دراست إحصائيا.بغرض تحليلها عن طريق االستبانة الجامعة  يف   

 : البيانات أجب عما يلي  

 ما المقصود باالستبانة ؟ - أ

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

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

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

       

 .إعداد االستبانة و ربعة من العوامل الواجب مراعاتها عند تصميمأاذكر   - ب

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

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

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

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

 

 ستقصائية ، اذكر اثنين من عيوبها .المقابلة المباشرة من ضمن أدوات الدراسة اال (2

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

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

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

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

 

 6بع/يت
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 (6 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م2016/2017 -هـ 1437/1438للعام الدراسي 
  ألولالفصل الدراسي ا - األول الدور

 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية المـــــــادة:
 
 : السادسالسؤال  

 

 للرياضة التي يفضلونها. تكفي مدرس أحد الفصولالمخطط البياني اآلتي يمثل نتائج تصويت طالب 
 ية:جابة عن األسئلة اآلتلإل المخططب استعن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ ركوا في التصويتشا م عدد الطالب الذينك (1

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

  ؟ سلةكرة الرياضة كرة القدم عن رياضة عدد الطالب الذين يفضلون يزيد كم ب (2

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

 رياضة الذين يفضلون الطالب  عدد يساويمفضليها  مجموع التي نما الرياضتا (3

 ؟ كرة القدم      

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

 

 ت األسئلة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.انته
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 الصف الحادي عشر امتحاننمىرج إجببت 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 
  األولالفصل الدراسي  - األول الدور

 درجت ( 33) انذرجت انكهيت:         اٌحبسٛة فً االرصبالد ٚاالػّبي اٌزغبسٌخ  انمـــــــبدة:
 ( صفحبث5تنبيــــــــه: نمىرج اإلجببت في )

   
 -: إجببت انسؤال انمىضىعي:ولا أ 

 
 بثدرج ( 8) انذرجت :                            إجببت انسؤال األول                                           

 انمخرج انتعهيمي انصفحت انذرجت اإلجببت انبذيم انصحيح انمفردة

 1/1 13 1 .سزّبعِٙبسح اال ج 1

 1/1 11 1 .اٌّزٓ ة 2

 Firewall 1 21 1/3 أ 3

 WAN 1 31 1/4 ج 4

 ة 5
 1/1 12 1 .رصبي اٌىزبثًاال      

 2/1 56 1 .إٌّظّبد د 6

 2/3 68 1 .سزجبٔخ ػجش االٔزشٔذاال د 1

 ج 8

 
1 11 2/4 

 درجبث 8 انمجمىع

 
 
 
 
 
 
 

 2يتبع/
 
 
 

 



 
 (2) 

 الصف الحادي عشر امتحاننمىرج إجببت تببع 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  – األول الدور
 اٌحبسٛة فً االرصبالد ٚاالػّبي اٌزغبسٌخ انمـــــــبدة:

 بثدرج ( 4)  انذرجت انكهيت :                                   بنيانثإجببت انسؤال 

 اٌصفحخ اٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا اٌّفشدح
اٌّخشط 
 اٌزؼًٍٍّ

 1/1 44 1  .حخ إٌٍّٙخاٌسالِخ ٚاٌص 1

 1/1 15 1 سزٍضبحٍخ.االاألسئٍخ  2

 2/1 53 1 .ِحشوبد اٌجحش 3

 2/3 66 1 .ثٍبٔبد اٌزؼشٌف 4

 درجات 4 انمجمىع

ا    -األسئهت انمقبنيت:: إجببت ثبنيب
 بثدرج (5) انذرجت انكهيت :                                   بنثانثإجببت انسؤال 

 ٖاٌّفشد اٌغضئٍخ
اٌّخشط اٌصفحخ اٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا

 اٌزؼًٍٍّ

 1/4 33 3  أ 1

 إٌٛع اٌضبًٔ إٌٛع األٚي 

 اٌشىً

 

 

 
 

 
 (1شىً )

 
 
 
 
 

 (2شىً )

 UTP STP ٔٛع اٌسٍه

 ٌٛعذ ػبصي إضبفً ٌىً صٚط. ضبفً ٌىً صٚط.إال ٌٛعذ ػبصي  ّٕٙبٍاٌفشق ث

 3يتبع/
 
 
 



 
 (3) 

 الحادي عشر الصف امتحاننمىرج إجببت تببع 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  – األول الدور
 اٌحبسٛة فً االرصبالد ٚاالػّبي اٌزغبسٌخ انمـــــــبدة:

 
 بثدرج (5) انذرجت انكهيت :                                   بنثانثإجببت انسؤال تببع 

 اٌصفحخ اٌذسعخ خعبثخ اٌصحٍحإلا اٌّفشدح اٌغضئٍخ
اٌّخشط 
 اٌزؼًٍٍّ

 .اٌّٛصً ب 1

 
1 33 1/4 

2 
 ( Ctr + W )ثبٌضغظ ػٍى ِفزبحً 

1 23 1/3 

 درجبث 5   انمجمىع

 

 بثدرج (6) انذرجت انكهيت :                                   رابعانإجببت انسؤال 

 اٌصفحخ اٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا اٌّفشدح
اٌّخشط 
 اٌزؼًٍٍّ

1  4 33 1/4 

 

 انىسبئط انالسهكيت انىسبئط انسهكيت توجه انمقبرن

 

 ظ إٌبلً ٌٍجٍبٔبدٍٔٛع اٌٛس

 

 اسالن ِبدٌخ.

 

 .األصٍش

 

 

 ٔٛع اإلشبساد

 

 .وٙشثبئٍخ أٚ ضٛئٍخ

 

 .ِٛعبد لصٍشح أٚ ِٛعبد األشؼخ رحذ اٌحّشاء

 

 
 4يتبع/

 
 
 
 

 



 (4) 
 الصف الحادي عشر امتحاننمىرج إجببت تببع 

 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 
 األولالفصل الدراسي  – األول الدور

 اٌحبسٛة فً االرصبالد ٚاالػّبي اٌزغبسٌخ انمـــــــبدة:
                                    رابعانإجببت انسؤال تببع            

 اٌصفحخاٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا اٌّفشدح
اٌّخشط 
 اٌزؼًٍٍّ

2 

  ٗأشؼش اٌّزحذس ثبال٘زّبَ ، ٚرٌكه ِكٓ لكالي إٌظكش إٌٍك
 ٚاٌزشوٍض ػٍى ِب ٌمٌٛٗ ٚألز اٌّالحظبد.

  ، رغٕت حشوبد اٌغسكُ أٚ رؼكبثٍش اٌٛعكٗ  ٍكش إٌّبسكجخ
وبٌزضبؤة اٌّسزّش أٚ إٌظش إٌى اٌسبػخ أٚ  ٍشّ٘كب ِكٓ 
   .اٌحشوبد اٌزً رؼطً أطجبػب ٌٍّزحذس ثؼذَ ا٘زّبِه

 ٌّزحذس إال فً حبالد اٌضشٚسحال رٍغأ إٌى ِمبطؼخ ا. 

  ٓال رحكككككبٚي إٔٙكككككبء اٌغّكككككً ٚاسكككككزىّبٌٙب ثبإلٔبثكككككخ ػككككك
 اٌّزحذس.

 .رغٕت رٛعٍٗ أسئٍخ  ٍش ِٕبسجخ أٚ ِحشعخ 

   ٍحككبٚي رمككذٌُ ِككذالالد راد لٍّككخ إلصككشاء اٌحككٛاس ٌٚكك
 ِٓ أعً إصجبد أٔه األفضً.

2 14  1/1 

 درجبث 6  انمجمىع
 بثدرج (4) انذرجت انكهيت :                                   خبمسانإجببت انسؤال 

 اٌصفحخ اٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا اٌّفشدح اٌغضئٍخ
اٌّخشط  

 اٌزؼًٍٍّ

1 

 أ

:أداح ِٓ أدٚاد عّغ اٌجٍبٔبد رٙذف الستببنت 
إٌى عّغ آساء اٌؼٍٕخ اٌّذسٚسخ حٛي ِٛاضٍغ 

ْ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ األسئٍخ ٚرزىٛ، ِؼٍٕخ
اٌؼٍٕخ اٌّّضٍخ  ٌٚزُ رطجٍمٙب ػٍىاٌّىزٛثخ، 

ٙب ثبٌجشٌذ اٌؼبدي ٌٍّغزّغ إِب ػٓ طشٌك إسسبٌ
بي اٌٙبرفً ٚإِب ػٓ طشٌك االرص أٚ اإلٌىزشًٚٔ،

ٚرسّح ٘زٖ األداح ثغّغ  أٚ اٌّمبثٍخ اٌّجبششح،
ِؼٍِٛبد ٌّىٓ رحٍٍٍٙب إحصبئٍب فٍّب ثؼذ 

 ٌٍحصٛي ػٍى ٔزبئظ اٌذساسخ.

1 63 2/3 

 ة
 ٌّٕطمً.ا سٍسً* طٛي االسزجبٔخ.           * اٌز

 .          * اٌزؼٍٍّبد.ِظٙش االسزجبٔخ* 

 * رشلٍُ األسئٍخ.             * ػجبساد االٔزمبي.
2  63 2/3 

 5يتبع/
 

 
 



 
 (5) 

 الصف الحادي عشر امتحاننمىرج إجببت تببع 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  – األول الدور
 اٌحبسٛة فً االرصبالد ٚاالػّبي اٌزغبسٌخ انمـــــــبدة:

 
 بثدرج (4) انذرجت انكهيت :                                   خبمسانإجببت انسؤال تببع 

 اٌصفحخ اٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا اٌّفشدح
اٌّخشط 
 اٌزؼًٍٍّ

2 

 ِىٍفخ. 

 رحزبط اٌى ٚلذ ٚعٙذ أوجش. 
 ِٓ اٌّسزٙذفٍٓ  إِىبٍٔخ اٌحصٛي ػٍى اسزغبثبد  ٍش حمٍمخ

 .ثسجت رأصٍش أػشاف ٚػبداد اٌّغزّغ ػٍٍُٙ
 ٍٓإِىبٍٔخ رأصٍش ِٕفز اٌّمبثٍخ ػٍى اسزغبثبد اٌّسزٙذف. 
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 درجبث4  انمجمىع
 بثدرج (3) انذرجت انكهيت :                                   سبدسانإجببت انسؤال 

 اٌصفحخ اٌذسعخ عبثخ اٌصحٍحخإلا اٌّفشدح
 اٌّخشط
 اٌزؼًٍٍّ

 2/4 38 1 .طبٌت 35 1

 2/4 38 1 .طالة 3 2

 .سٌبضخ وشح اٌطبئشح ٚسٌبضخ وشح اٌزٕ  3
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 درجبث 3   انمجمىع

 نمىرج اإلجببت هبيتن


