
  )الرجاء الدعاء لي ولمن صور ا�سئله(اخوكم بندر العسيري  –اسئلة الترم السابق �ختبار نظم المعلومات مع حلھا  

  اجبت عليھا بعد الرجوع للمحاضرات فان اصبت فمن ) وحده 

 ... ليس من عناصر المقاومه التنظيميه التي تأخذ با�عتبار عند تغيير تقنية نظم المعلومات في  -١

 locationالموقع ) ب( -:واب الج

  -:يسمى مصطلح الصفحة الرئيسيه للمواقع الوب على شبكة ا�نترنت  -٢

  home page) ج(الجواب 

 

 النظم التي ليس لھا امكانيات تحليليه كبيره وتوجھھا لداخل المنظمه وغير مرنه ھي  -٣

  MIS) ب(الجواب 

 

 ھي  FOCUSED DIFFERENTATIONسياسة كسب رھان المنافسه من خ<ل اخت<ف التركيز  -٤

  .استراتيجية تنافسيه مبنية على تطوير خدمات ومنتجات خاصة لفئه او طبقة معينه) ب( الجواب 
  

 ERPمن المشاكل التي تواجه استخدام نظام التخطيط الشامل لموارد المؤسسه  -٥

  ترابط وتكامل كل انظمة المنظمه لتعمل معا) ب(الجواب 
  

 :ير تقنية المعلومات على اداء العمل داخل المنظمه ھو المفھوم الذي يركز على تأث -٦

  المفھوم السلوكي للمنظمه) ب(الجواب 
  

 من السمات المشتركه بين المنظمات  -٧

  Organizational politics) ب(الجواب 

 

 :عمال المعرفه ھم  -٨

  المھندسون الذين يصممون المنتجات)ج(الجواب 
 

 fileملفات يمثل الملف في تنظيم البيانات بالبيئه التقليدية لل -٩

  recordsمجموعه من السج<ت ) ب(الجواب 

 

 مجموعة عناصر مترابطه تعمل على جمع وتخزين ومعالجة البيانات وبثھا للمستفيد -١٠

  نظم المعلومات) ب(الجواب
  

 اي عنصر من العناصر التاليه من بيئة المنظمه -١١

  العم<ء) أ(الجواب 
  

 تكسب الشركات رھان المنافسه من خ<ل  -١٢

  ادارة سلسلة التموين بشكل فعال) د(الجواب 
  

 ظھور نظم المعلومات والخدمات وادارة مستقله لمركز المعلومات وا�تصا�ت بعيدة المدى -١٣

  م١٩٨٠حقبة الثمنينات المي<دية ) ج(الجواب 
  

 - :الذي يعتبرتكنلوجيا المعلومات من عوامل ا�نتاج للمنظمه  -١٤

  نموذج ا�قتصاد الجزئي) ج(الجواب 
  

 -:ا�نظمه المستنده على تعريفات ثابته ل<جراءات والبيانات من اجل تجميع ومعالجة وتخزين وبث البيانات  -١٥



نظم المعلومات المعتمده )ج(نظم المعلومات الرسميه و ) أ(الي ھي ... و ج صحيحتان ! ا�جابتان ) د(الجواب 
  .على الحاسب

 -:ظم وھي تتمحور حولتعد المخاطر من العوامل المؤثره على بناء الن -١٦

  .زيادة تكلفة العماله) ب(الجواب 
  

 ليست من النظريات السلوكية للمنظمه -١٧

  نظرية الوكاله) د(الجواب 
  

 :من التحوي<ت على مستوى المؤسسات من جراء ثورة المعلومات -١٨

  اعادة تنظيم انسياب العمل) د(الجواب
  

 من المفاھيم الفنية او التقنية لنظام المعلومات -١٩

  .علم ا�داره) ب(ب الجوا
  

 التحدي المتمحور حول استخدام نظم المعلومات دون انتھاك خصوصية ا�فراد والملكية الفكريه والمعلومات -٢٠

  .تحدي ا�مه واخ<قيات استعمال تكنلوجيا المعلومات) ج(الجواب 
  

 بروتوكول اتصال بين خادم وب وعميل �سترجاع وتشغيل صفحات الموقع لعرضھا على العميل -٢١

  HTTP)ب(الجواب 

  
 - :البرنامج الذي تستخدمه محركات البحث �يجاد الصفحات الجديده على الوب �خذھا با�عتبار  -٢٢

  برنامج العنكبوت) أ(الجواب 
  

 :الذي يقوم بانشاء تصاميم المنتجات ھم  -٢٣

  عمال المعرفه) أ(الجواب 
  

٢٤- Excutive Support System  ھو: 

  .عمليات والقرارات ا�ستراتيجيه في المنظمهنظام معلومات يساند ال) ب(الجواب 
  

 :ليس من عيوب النظم التقليدية للملفات  -٢٥

  .استق<لية البرامج التطبيقية عنھا) د(الجواب 
  

 :من لغات معالجة البيانات في قواعد  -٢٦

  SQL) ب(الجواب 

  
 :اي نوع قواعد بيانات يقوم بتخزين البيانات في جداول ثنائية ا�بعاد  -٢٧

  Reletional Databaseقاعدة البيانات الع<ئقيه ) ج(الجواب 

 

 :Normalizationيتم تطبيق التطبيع  -٢٨

  .لتفادي تخزين نفس البيانات في قاعدة البيانات) ب(الجواب 
  

 :مع مخازن البيانات لتحليل البيانات واستخراج ا�نماط الخفية  اي تقنية يتم استخدامھا -٢٩

  DATA Miningالتنقيب في البيانات ) ج(الجواب 

  
 :من العقبات التنظيمية لبيئة قاعدة البيانات  -٣٠

  .توزيع السلطات وملكية المعلومات وتبادلھا) أ(الجواب 
 



 :مخازن البيانات ھي -٣١

  .عباره عن قاعدة بيانات ضخمه تشمل بيانات تاريخيه) أ(الجواب 
٣٢- Transaction Processing  System ھو: 

  .والقرارات اليومية بالمنظمه ومع بيئتھانظام معلومات يساند العمليات ) د(الجواب 
  

٣٣- Knowledge Work System ھو: 

  .نظام معلومات يساعد من يتطلب عمله التفكير وا�ستخدام المكثف للمعرفه) أ(الجواب 
  

 : KWSاي نظام � يأخذ معلومات بشكل مباشر من النظام  -٣٤

  .اعتقد في ھذي مو متأكد وTPS (S(الجواب 

  
 :المستوى الصناعي من جراء ثورة المعلومات الى  اذت التحو�ت على -٣٥

  التحسن في ا�نتاجيه)أ(الجواب 
  

 :Virtual Organizationsالمقصود بالمنظمات ا�فتراضيه  -٣٦

كل ا�جابات صحيحه يعني المنظمات التي تعمل باستق<لية عن المناطق الجغرافيه وكذلك التي � ) د(الجواب 
  .وكذلك التي تدير اعمالھا عبر شبكة ا�نترنتتحتاج للوسطاء لبيع منتجاتھا 

  
 :اذا كان عندنا نظام يرصد كمية ھطول ا�مطار فيعتبر اجمالي كمية ا�مطار المرصوده -٣٧

  .معلومات)ب(الجواب 
  

 :عند جمع المعلومات والقيام بالدراسة والتجارب فاننا نحصل على -٣٨

  .معرفة) ج(الجواب 
  

 :لكسب رھان المنافسه على  Switching Costsترتكز وسيلة تكاليف ا�نتقال  -٣٩

  .تكاليف انتقال العميل الى المنظمات المنافسه) أ(الجواب 
  

 اي نظم معلومات تمكن المنظمه من تغيير اھدافھا وع<قتھا مع بيئتھا والمنظمات  -٤٠

  .نظم المعلومات ا�ستراتيجيه) ب(الجواب 
  

 ھا في انجاز المھام القوانين والقواعد الرسمية التي تم تصميمھا �ستخدام -٤١

  .اجراءات ا�عمال) ج(الجواب 
  

 :اي بروتوكول يستعمل لنقل الملفات من كمبيوتر الى اخر على شبكة ا�نترنت -٤٢

  FTP) ج(الجواب 

  
 :تستخدم تقنية المعلومات لربط المنظمه بمورديھا �دارة المخازن بطريقة  -٤٣

  .المخازن حسب وقت الحاجه) ب(الجواب 
  

 :لتنظيمية للمنظماتليس من ا�نواع ا -٤٤

  .مدري وS) ؟( الجواب 
  :ا�ختيارات ھي 

 .Individualفردي -١

 .Team workمجموعة عمل  -٢

 .Departmentقسم  -٣

 .Divisionقطاع او دائره -٤

  



  
  

 :في الجدولCOLUMNفي تنظيم البيانات بالبيئة التقليدية للملفات يمثل العمود  -٤٥

  .مدري وS) ؟ ( الجواب 
  ا�ختيارات ھي 

  .fieldحقل  -١

 .record سجل -٢

 .fileملف  -٣

 .اسماء الحقول -٤

  
 :يتمحور مفھوم ثورة المعلومات حول  -٤٦

  .امكانية نقل المعلومات والوصول اليھا ) ج( الجواب 
  

 :لضبط استقرار النظام والتحكم باداءه يتم استخدام  -٤٧

  .التغذيه المرتده) د(الجواب 
  

 :ليس من انواع مجموعات العمل  -٤٨

  مدري وS) ؟(الجواب 
  :ا�ختيارات ھي 

 .Hierarchicalالھرميه -١

 Organizational Networkشبكة المنظمات  -٢

 Social Networkالشبكة ا�جتماعية  -٣

 Committeesاللجان  -٤

  
 :النظام الذي يعمل بطريقة التفاعل مع مستخدميه ھو  -٤٩

  DSS) أ(الجواب 

  
 :كان في   inlineبشكل  ظھور نظم المعلومات التي تربط ا�دارة العليا وا�قسام فيما بينھا -٥٠

  .م١٩٧٠حقبة السبعينات المي<ديه ) ب(الجواب 
  

 :من الذي يعمل على صياغة حلول للمشاكل التي تظھر في المنظمه  -٥١

  .مصممي النظم) ا(الجواب 
  

 :ليس من العمليات ا�ساسيه في النموذج الع<ئقي بقواعد البيانات  -٥٢

  .Repetitionعملية التكرار ) ج(الجواب 

 

 :طريقة العمل على السج<ت دون تدخل وبخط مغلق تسمى -٥٣

  .التشغيل بالدفعه) ب(الجواب 
  

 :اعادة وضع المفاھيم والتصور الجذري لطبيعة المنظمه وعملھا ھو  -٥٤

  .التحول النموذجي) أ(الجواب 
  

 :عند استخدام النظام الجديد في اقسام محدده في المنظمه ثم تعميمه على باقي ا�قسام ھو تطبيق  -٥٥

  .Pilot Study Strategyاستراتيجية الدراسة التجريبية ) ج(جواب ال

 

 :  Acceptance testingاختبار القبول  -٥٦



اختبار لتحديد الموافقه النھائيه على ص<حية عمل النظام  -:كل ا�جابات السابقة صحيحه الي ھو ) د(الجواب 
  .نظام وھو يتم على كل وحده من وحدات النظام وايظا ھو يتم على كامل 

  
 :الذين لھم الدور ا�كبر في تحديد متطلبات النظام وقبوله بآخر مراحل تطويره ھم  -٥٧

  .مستخدموا النظام) ج(الجواب 
  

 -:ترتكز طريقة التحليل ا�ستراتيجي لتحديد حاجات المنظمه من المعلومات  -٥٨

  .لرئيسية الخاصة بالمدراءامكانية تحديد حاجات المنظمه من خ<ل عدد قليل من عناصر النجاح ا) أ(الجواب 
  

 -:النظام الذي يحتفظ بقاعدة بيانات عن عناوين ا�نترنت العديده المقابله لعناوين ا�نترنت  -٥٩

  .نظام مجا�ت ا�سماء ) ب(الجواب 
  

 -..:النموذج الذي يجمع خدمات ومنتجات عدة جھات لتوفيرھا للعم<ء للبحث والمقارنه وال -٦٠

  .Marketplace concentratorمراكز التسوق ) ب(الجواب 

 

 :Data Redundancyالحشو في البيانات  -٦١

  .ھو تكرار تخزين نفس البيانات في قاعدة البيانات ) أ(الجواب 
  

 :عند تخزين السج<ت في اماكن متفرقه وسط التخزين فيكون تنظيم تخزين الملفات  -٦٢

  .التنظيم المباشر العشوائي) ج(الجواب 
  

 :م المعلومات ا�داريه بھا من العمليات التي تقوم نظ -٦٣

  .انشاء التقارير ا�ستثنائيه والتلخيصيه) ب(الجواب 
  

 :تعتبر الساعه التي تعمل بالبطاريه عباره عن  -٦٤

  .نظام مغلق نسبيا ) د(الجواب 
  

 -:من الذي يقوم با�شراف على ا�عمال الروتينية اليوميه  -٦٥

  .المدير التشغيلي ) ج(الجواب 
  

 :ھوKey fieldالحقل المفتاح  -٦٦

  .حقل يسمح بالتعرف على كل سجل بشكل فريد) ب(الجواب 
  

 :التحديات التي تواجه التجاره وا�عمال ا�لكترونية  -٦٧

عدم وجود ارضيه  –عامل ا�من والخصوصيه : جميع ا�جابات السابقة صحيحه الي ھي ) د(الجواب 
  .اعات الذروهوصعوبة وبطء ا�تصال في س –مشتركه للحكم في القضايا القانونيه 

  
 :النموذج الذي ينظر للمنظمه كمجموعة انشطة رئيسيه وانشطه مساعده لھا ھو  -٦٨

  model Value Chainنموذج سلسلة القيمة) ب(الجواب 

 

 :من الذي يقوم بمراقبة سير ا�داء اليومي ل<فراد والمعام<ت الروتينية في المنظمه  -٦٩

  .المدير التشغيلي ) ج(الجواب 
  

 :خطأ اي من التالي  -٧٠

 .المنظمه ھي نظام ديناميكي) ب(الجواب 


