
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 هـ1434/1435العام الدراسي :  الثاني الفصل الدراسي :

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األول المتوسطلصف ل

 
 
 

 المدرسة ةمدير ةالتربوي ةالمشرف المادة ةمعلم

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

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة تعليم منطقة ...........
 مكتب تربية وتعليم .............

 مدرسة ..............................
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  -  أعطال الحاسب والوقاية منها:  المهارة المستهدفة

  

 -أمأل الفراغات بما يناسبها من كلمات : -السؤال األول :  

 للحاسب . ....................عطال التي تكون في المكونات أعطال جهاز الحاسب هي األ -1

 .................. الـ أعطال نظام التشغيل هي األعطال التي تكون  في مكونات الحاسب -2

 -ثالثة فقط (:أعدد األسباب األساسية لحدوث أعطال الحاسب وملحقاته هي )  -3

 .................................................... -أ

 ................................................... -ب

 .................................................... -ج

 من وسائل الوقاية من مشاكل الكهرباء ؟أذكر أثنين -السؤال الثاني :

1- ........................................................... 

2- ........................................................... 

  صح ( أمام العبارات الصحيحة أو )  خطأ ( أمام العبارات الخاطئة 0  أضع -السؤال الثالث :

 )                 (ه في أماكن بعيدة عن النوافذضعبار للحاسب نلمنع وصول الغ -1

 

 (          )   استخدام المنفاخ يساعد على حمايته من الغبار -2
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  أعطال الحاسب والوقاية منهاأعطال الحاسب والوقاية منها

  

 ؟  على الحاسب السؤالأثنين من طرق الوقاية من أخطار  أعدد -السؤال األول : 

    1- 

    2- 

 -: أمأل الفراغات بما يناسبها من كلمات -السؤال الثاني : 

 الـ مثلعيد عن مصادر          الحاسب في مكان ب أضعللوقاية من الحرارة ن

 قد يؤدي إلى                    لذلك ينبغي إبعادها    لتخزين                  تعرض أقراص ا

 عن مصادر الحرارة .

 

 عبارات الصحيحة أو )  خطأ ( أمام العبارات الخاطئة صح ( أمام ال )  أضع -السؤال الثالث :

 )                (حمايته من أخطار السوائل  ي إلىدإبعاد الحاسب عن مصادر األبخرة يؤ -1

 (        )        ة معتدلة أو باردة       للوقاية من الحرارة يجب التأكد بأن حرارة الغرف-2

 (  للحاسب استخدام أي ورق للطابعة  )       مستخدم مثالي من اإلرشادات المثالية لتكون  -3

 )                ( حساس جدا                      ألنهب بحذر يجب التعامل مع جهاز الحاس -4

 

 

   معلم المادة :
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 الطباعة باللمس

  

  

  

  -عرف الطباعة باللمس :أ -السؤال األول  :

 

 -لمات :أمأل الفراغات بما يناسبها من ك -السؤال الثاني :

 من مزايا الطباعة باللمس   -1

 -جـ                                   -ب                                             -أ

 -حتى نقوم بإنجاز الكثير من العمل دون تعب يجب أن نحرص على ما يلي : -2     

 -أ          

 -ب         

 -جـ         

  -د          

 

  ) صح ( أمام العبارات الصحيحة أو )  خطأ ( أمام العبارات الخاطئة  أضع -الثالث :السؤال 

 بين الحين واألخر الراحة العينين        )                      (يفضل أخذ قسط من الراحة 

 (   )                                            الطباعة باللمس زيادة باالنتاج وراحة في األداء

 نموذج السؤال

   معلم المادة :
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 التعرف على لوحة المفاتيح

  

  

  

 مكونات لوحة المفاتيح ؟ أعدد  –السؤال األول  

  1- 

  2-  

  3 -   

  -أمأل الفراغات بما يناسبها من كلمات : -السؤال الثاني : 

 صفوف         تتكون مفاتيح األحرف من                 

 واحدة في أحد االتجاهات   مفاتيح السهم تقوم بنقل المؤشر                 

 مفاتيح التنقل على الشاشة هي :    

    1-  

    2-  

    3- 

    4- 

 ؟     Deleteومفتاح      Back Spaceما الفرق بين مفتاح  -السؤال الثالث :

 

 

 نموذج السؤال

   معلم المادة :
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 الحاسب في حياتنا 

  

 - اذكر واحدة من استخدامات الحاسب في المواضيع التالية :-السؤال األول : 

 -التعليم : في  -1

 في المنزل  -2

  ) صح ( أمام العبارات الصحيحة أو )  خطأ ( أمام العبارات الخاطئة  أضع   -السؤال الثاني :

 )               (                مزايا استخدام الحاسب في التعليم حفظ بيانات المعلمين والطالب نم     

 لم والحصول على المعلوماتمن مزايا استخدام الحاسب في التعليم التع     

 )               (                                                            من خالل االنترنت      

 )               (                                              تحتوي جميع الهواتف على حاسب   

 )              (                                          قدمت ألعاب الحاسب المتعة في المنزل   

 وضح كيف يمكن استخدام الحاسب في الطب والصحة ؟أ -السؤال الثالث : 

1- 

2- 

3- 

4- 
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  طباعة حروف االرتكازطباعة حروف االرتكاز

  س : تنقسم منطقة الطباعة باللمس كما في الشكل التالي إلى :س : تنقسم منطقة الطباعة باللمس كما في الشكل التالي إلى :

  

11--  

22--    

33--  

  ::عرف صف االرتكاز عرف صف االرتكاز أأس :س :

  

  

  

  

  

  طباعة حروف االرتكازطباعة حروف االرتكاز

  التالي:التالي:  للأكمأكم
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  أحرف االرتكاز العلوي هي :أحرف االرتكاز العلوي هي :  --11

11--                                                                                                                                                                                                                    22--                                                                                                                                                                                                                            

77--  

22--                                                                                                                                                                                                            44--                                                                                                                                                                                                                                    

88--  

55--                                                                                                                                                                                                                                      66--                                                                                                                                                                                                                                                        

99--  

1010        --                                                                                                                                                                                                                1111--                                                                                                                                                                                                                                                                

1212--  

  أحرف الصف السفلي هي:        أحرف الصف السفلي هي:          --33

44--                                                                                                                                                                                                                    22--                                                                                                                                                                                                                            

77--  

55--                                                                                                                                                                                                            44--                                                                                                                                                                                                                                    

88--  

55--                                                                                                                                                                                                                                      66--                                                                                                                                                                                                                                                        

99--  

1010        --                                                                                                                                                                                                                1111--                                                                                                                                                                                                                                                                

1212--  
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  س : أين يقع صف األرقام وعالم يحتوي  :س : أين يقع صف األرقام وعالم يحتوي  :

  

  

  س:أكمل أبرز محتويات صف األرقام هي :س:أكمل أبرز محتويات صف األرقام هي :

66--                                                                                                                                                                                                                    22--                                                                                                                                                                                                                            

77--  

77--                                                                                                                                                                                                            44--                                                                                                                                                                                                                                    

88--  

55--                                                                                                                                                                                                                                      66--                                                                                                                                                                                                                                                        

99--  

1010        --                                                                                                                                                                                                                1111--                                                                                                                                                                                                                                                                

1212--  

 نموذج السؤال

   المادة : ةمعلم
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