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السؤال األول :ضع إشارة (√) أمام اإلجابة الصحيحة واشارة (×) أمام اإلشارة الخاطئة .
( .1

) في بوابة الطالب في قسم التقييمات ,يسمح لمطالب بتقييم أكثر من مساق في اليوم الواحد .

( .2

) جهاز ال  Workstationوهو الحاسوب المصمم إلجراء عمميات المعالجة التي تمبي حاجات الشخص الواحد في الوقت الواحد.

( .3

) يمكنك الوصول الى ممف سيرتك الذاتية بالضغط عمى اسمك والموجود في اعمى يسار الصفحة حيث تظهر قائمة نختار منها (حرر

ممف سيرتك
الذاتية )
( .4

) الحاسوب المتنقل هو الحاسوب الذي يناسب بالشكل وضعه عمى المكتب ويعمل عمى مقبس التيار الكهربائي بالحائط.

( .5

) أمر  intitleيقوم بارجاع المواقع التي تحتوي عمى احدى الكممات المفتاحية عمى األقل في عنوان صفحة االنترنت
( 5عالمات)

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة .
 .1جميع ما يمي من أجزاء المعالج ما عدا
أ -وحدة الحساب والمنطق

ب -ذاكرة الوصول العشوائي ()RAM

ج -وحدة التحكم

 .2في نظام اليوبينار تظهر المقررات الدراسية (المساقات) في :
أ -العامود األوسط

ب -العامود األيمن

ج -العامود األيسر

 .3في نظام اليوبينار ينقسم المساق إلى عدد أسابيع الفصل الدراسي بحيث يحتوي كل أسبوع عمى مجموعة من النشاطات منها
أ -قائمة التنقل

ب -قائمة اإلعدادات

ج -تسجيل المحاضرات

 .4من العوامل التي تؤثر عمى أداء (سرعة) المعالج :
أ -المعالج متعدد النواة

ب -تردد السرعة

ج -كل ما سبق

 .5األمر الذي يقوم بارجاع المواقع التي تحتوي عمى احدى الكممات المفتاحية عمى األقل في رابط صفحة االنترنت هو :
أallintitle -

بInurl -

جallinurl -
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السؤال الثالث :اذكر المصطمح لمجمل التالية.

( 2عالمات)

( .1

) هو نظام ارشيف لممعمومات التي تم تداولها من خالل نظام اليوبينار بين الطمبة والمحاضرين.

( .2

) هو نظام ادارة المواد التعميمية  ,يستخدم من الجامعة كأداة لتعزيز التعميم لمطالب.

( .3

) هو جهاز الكتروني متعدد األغراض يقبل المدخالت ويقوم بمعالجتها ومن ثم تخزينها او اخراجها عمى شكل

معمومات وذلك طبقا لمجموعة من التعميمات.
( .4

) هو دائرة كهربائية متكاممة مصممة لمعالجة التعميمات.

السؤال الرابع :الحاللمطموب التالي .

( 5عالمات)

 .1اكتب الصيغة المناسبة لمبحث في محرك البحث  Googleعن "حقوق االنسان" في ممفات الورد والموجودة في المواقع التعميمية الفمسطينية.

 .2قارن بين الحاسوب الشخصي و الحاسوب المتنقل

السؤال الخامس :اكتب تعريف المصطمحات التالية .
 .1الثورة الرقمية:
 .2نظام ال:DSpace
 .3المجتمع الرقمي:

( 3عالمات)

