المادة :الحاسب وتقنية المعلومات

اسم الطالبة............... :

الصف :الثاني المتوسط

الموضوع :شبكة الحاسب

صححي الخطأ في ما يلي:
من وسائل االتصال في شبكات الحاسب الوسائل السلكية وتعتمد على
اإلرسال باإلشارة وال تستخدم األسالك المحسوسة.

التصحيح........................................................................................... :
شبكة الحاسب المدينة () :)Metropolitan Area Network(MANهي شبكة تمتد
لمنطقة كبيرة لتربط بين أجهزة الحاسب في المدن والدول المختلفة.
التصحيح ......................................................................................

أجيبي عما يلي:
ما هو دور كل من جهاز المودم ،وجهاز المبدل في
توصيل شبكة الحاسب؟
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
................................................................................
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اسم الطالبة............... :

الصف :الثاني المتوسط

الموضوع :الشبكة العالمية (اإلنترنت)

ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:
من أضرار استخدام اإلنترنت ضعف امن المعلومات وتلف األجهزة
والبرمجيات وآالم العينين واليدين.

.
يربط اإلنترنت بين الشبكات وأجهزة الحاسب على مستوى العالم ،ويتم
الربط بين الدول من خالل أسالك خاصة تمر بالبحار والمحيطات.

بدأ اإلنترنت كمشروع لربط أجهزة الحاسب التابعة لوزارة الدفاع بالواليات
المتحدة األمريكية في عام .1996

أجيبي على ما يلي:

يزداد عدد مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم باستمرار والسبب
في ذلك يعود للمزايا المتعددة للشبكات واإلنترنت فما هي؟
........................................................................ 
....................................................................... 
........................................................................ 
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اسم الطالبة............... :
األخوة المعلمين والمعلمات

الصف :الثاني المتوسط

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحاسب االلي
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجات الحديثة  +التعلم النشط الجديد
 +استراتيجيات التعلم النشط  +وحدات الملك عبد هللا ( + )1وحدات الملك عبد هللا
) )(2
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
حل اسئلة
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+

اسم الطالبة............... :

خرائط ومفاهيم
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الصف :الثاني المتوسط

+

اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856

اسم الطالبة............... :

البنك األهلي27949172000110

المادة :الحاسب وتقنية المعلومات
/الصف :الثاني المتوسط

آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
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اسم الطالبة............... :

الواتس
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة
عليالمتوسط
الصف:لناالثاني
966558396004
966558396119

