
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة الحاسب اآللي ولجميع الفصول, اضغط هنا                                         

 

                  https://almanahj.com/sa/9computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة الحاسب اآللي الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                 

                   

                  https://www.almanahj.com/sa/9computer1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ  1437/   1436) الدور األول ( للعام الدراسي  األولاالختبار النظري النهائي للفصل الدراسي 

 

 (   درجات 3=  نصف درجة    -فقرات  6)  ( في مربع اإلجابة الصحيحة :   ✓)  اختر اإلجابة الصحيح بوضع عالمة   السؤال األول :

 : هي = (    B7+C7+D7+E7+F7للصيغة )  الدالة 2 و : الجهاز الذي يعمل مباشرة بمجرد توصيله بالحاسب ه  1
 SUM(B7:F7) =  أ الطابعة   أ

 (B7:F7)  ب الفأرة   ب

 B7:F7  ج الماسح الضوئي   ج

 SUM(B7:F7)  د  المودم   د 

 البرنامج التعليمي الذي يتولى تصحيح إجابات المتعلمين هو :  4 يتم تدريب الطيارين من خالل برامج :  3

 التعليم الذاتي   أ أنظمة التشغيل   أ
 التعليم عن بعد   ب المحاكاة   ب
 طريقة التدريب والممارسة   ج لطرق التدريسيةا  ج
 برامج المحاكاة   د  األلعاب التعليمية   د 
 الجهاز الذي يحتاج للتنصيب على الحاسب لكي يعمل هو :  6 يمكن تنمية مهاراتك في المواد الدراسية من خالل :  5
 لوحة المفاتيح   أ المحاكاة برامج   أ

 الفأرة   ب التعليم عن بعد   ب
 المودم   ج الطرق التدريسية  ج
 السماعات   د  التعليم الذاتي   د 
 

 درجات (   3=   نصف درجة -فقرات   6)  ( أمام العبارة الخاطئة :   أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) (   ✓ (ضع عالمة    السؤال الثاني :  

الخلية النشطة هي التي تكون جاهزة   1
تسمى التقنية التي تسمح بتشغيل األجهزة مباشرة على   2  إلدخال البيانات 

  (  Plug and Playالحاسب بتقنية ) 

  يتم تحديد عنوان الخلية من خالل رقم الصف  4  يتكون كتاب العمل من صفوف وأعمدة وخاليا  3

يمكن متابعة الجديد في التقنية من خالل البحث في   6  في المجال ممكن أن تكون الخاليا منفصلة  5
 اإلنترنت عن جديد التقنية 

 

 

 ( درجات   3=    نصف درجة -فقرات  6( : )   أيناسبه من العمود ) بما ( ب العمود )  في ضع الرقم المناسب   :  الثالث السؤال 

 العامود ) ب (  العامود ) أ ( 
 صمم البرنامج فيه باستخدام الفيديو والصور واألصوات   األعمدة في الجداول الحسابية  1
 يرمز لها باألحرف    عليمية األلعاب الت 2
 تعلم ما يريده المتعلم برغبته وبدافع منه   التعليم عن بعد  3
 باألرقام يرمز لها    التعليم الذاتي  4
 الدراسة والحصول على الشهادة من المنزل   الطريقة التدريسية  5
 التعليم عن طريق اللعب   الصفوف في الجداول الحسابية  6

 

 (  نصف درجة = درجة  –فقرتان )  :  جب عما يلي أ  :  الرابع السؤال 

 عرف برامج الجداول اإللكترونية ؟  عرف فيروسات الحاسب ؟ 

  

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 تعليم جدة  إدارة
 اسم المدرسة 

 حاسب آلي  المادة 
 متوسط  الثالث  الصف 
 ساعة ونصف  الزمن 

 ضع شعار الوزارة والمدرسة هنا 

 رقم الجلوس /               اسم الطالب /                                                

 الدرجة النهائية 

 10 

 انتهت األسئلة 

 إعداد : هاني حمدي

Hanihamdi07 @ 
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