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المناهجتطوير لاإلدارة المركزية   
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليميإ  

 

 : الخطأأمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ) 

 (  )   يستخدم الكمبيوتر إلنشاء وتعديل جداول البيانات والعروض التقديمية   1

 (  )   . والنتائجيعتبر برنامج العروض التقديمية طريقة ممتعة لعرض األفكار   2

 (  )   تعتبر سماعات األذن أحد األجهزة التعويضية لذوي اإلعاقة السمعية   3

 (  )   عند جمع البيانات يجب عليك مراجعة البيانات التي جمعتها   4

 (  )   من مميزات الرسم البياني سهولة قراءة النتائج   5

 (  )   لكترونياإلتعتبر مواقع التواصل اإلجتماعي أحد وسائل التواصل   6

 ) × ( كل المعلومات في وسائل التواصل االجتماعي موثوقًا فيها   7

 (  )   مشاهدة الفيديوهات غير الئقة لمنعيمكن استخدام أدوات برنامج المتصفح   8

 ) × ( يمكن لزميلك استخدام بياناتك الشخصية بدون الرجوع إليك   9

 (  )   دائمًا احترام القانون عند تصفح اإلنترنت  يجب  10

 )  ×  ( على موقع التواصل االجتماعي دون أذنك. صورتكوضع  لزميلكيمكن   11

 )  ×  ( تشمل الرسائل مرغوب فيها.  Spamالرسائل المزعجة   12

 (  )   سهولة بسؤال  ةفي إيجاد إجابمحرك البحث يستخدم   13

 (  )   التكنولوجيا المساعدة من برمجيات تكبير الشاشة تعتبر   14

 (  )         ي معلومات متعلقة بهمأيجب استئذان  اصدقائك  قبل نشر   15
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المناهجتطوير لاإلدارة المركزية   
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليميإ  

 

 (  )   عرض بياناتك الشخصية بدون الرجوع اليك  اإلنترنت من مخاطر   16

 (  )       لحصر نتائج البحث التي ترغب فيها        " "تستخدم عالمة التنصيص   17

 (   )   ( تتمتع بالمصداقية  gov.(و) edu.المواقع االلكترونية التي تتضمن روابطها )  18

 (  )        جهازك    ىيمكنك تنزيل الملفات من شبكة االنترنت عل  19

 (  )                        جمع البيانات تعتبر الكتب والمجالت من مصادر  20

 (  × )   خر مرحلة للوصول للمعلومات النهائية   آعملية ادخال البيانات هي   21

 (  )   م الصور بدال من الكلمات في عملية البحث     استخدايمكن   22

 Download     (  )عندما تقوم بإنزال ملف من اإلنترنت على جهازك تجده في مجلد   23

 (  )   لحماية جهاز الكمبيوتر مكافحة فيروسات  تستخدم برامج  24

 (  )   (هي الرسائل الغير مرغوب فيها     spamالرسائل المزعجة )  25

 (  )   بين االصدقاء  ومشاركة البياناتلتواصل ليستخدم البريد االلكتروني   26

 (  × )   عند حجب شخص ما فانه يمكنه رؤية منشوراتك         27

 (  × )   حد زمالئك دون استئذانه    أالحصول علي بيانات  يمكنك  28

 (  )   يجب ارسالها ألحد       ال تسلمك رسالة بذيئة  عند  29

 (  )   معلومات يجب ذكر مصدرها       ل تكعند مشارك  30

 (  )      حقوق الملكية الفكريةيجب احترام و البحث عن معلومات أأثتاء النشر   31
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المناهجتطوير لاإلدارة المركزية   
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليميإ  

 

 (  × )         كل المعلومات فى وسائل التواصل االجتماعى موثوق فيها  32

 (  × )   يمكن إرسال بريد الكترونى بدون كتابة عنوان البريد اإللكتروني المرسل إليه     33

 (  )   لعرض ومقارنة النتائج  جيدةالرسم البيانى يعد وسيلة   34

 (  )   اختيار كلمات دقيقة ومحددة يساعدنا في البحث على االنترنت           35

 (  × )   يعتبر استخدام مصدر واحد للمعلومات كافي لتكوين اختياراتك وافكارك         36

 (  × )    جيدةكل المواقع االلكترونية تنشر معلومات دقيقة ومواد أخالقية   37

 (  )   ايجابيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي مساعدة ذوى الهمم  من  38

 (  )   حصول على أفضل نتائج عند البحث يمكن االكتفاء بكلمتين أو ثالثة فقط لل  39

 (  )   فى نتائج  بحثك      ظهورهابل الكلمة التى تريد قيمكن إضافة الرمز )+(   40

 (  )     "  "للحصول على نتائج أكثر دقة عند البحث عبر اإلنترنت نستخدم عالمة التنصيص   41

 (  )   " مصدر غير موثوق فيه          wikiيعتبر ويكى "  42

 (  )   قد يعرضك للتنمر  شخص مجهولالتواصل مع   43

 (  ×)   إضافة أشخاص مجهولين الى قائمة أصدقائك في مواقع التواصل االجتماعى  يمكن  44
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المناهجتطوير لاإلدارة المركزية   
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليميإ  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي
 ...... عند البحث عن جملة معينة نضع هذة الجملة بين عالمتى -1
 ناقص ( -أو   "  ") + أو               

 االنترنت للبحث على شبكات ........ برنامج يستخدم  -2
 المتصفح ( –النتائج  – محرك البحث)          

 يستطيع التواصل معك  فإنه اللشخص ما  ........ عملعند  -3
 طلب صداقة ( – مشاركة – بلوك  blockالحجب )        

  ...... عن طريقارسال واستقبال الرسائل عبر االنترنت يتم  -4
   (mail-E  -  محادثات الفيديو– ) المدونات الرقمية 

 ..... لتحميل الملفات من شبكة االنترنت الى جهاز الكمبيوتر نستخدم -5
             (Facebook – spam  - download ) 

 ........ شهر مواقع التواصل االجتماعىأمن  -6
              (mail -E - Google – Facebook ) 

 ( اللصق – النسخ – عبر االنترنتالبحث ) .......نترنت خدمات شبكة اإل من -7

 ( كل ما سبقن تقوم بجمع البيانات عن طريق مصادر ................  ) ورقية  ـــ رقمية ـــ أيمكن  -8
 ................ يمكن استخدامعبر االنترنت لمشاركة البيانات  -9

 ( البريد االلكترونيـــ الرسوم البيانية ـــ  الكلماتمنسقات )  

 من االبحاث والتقارير الرقمية العديدعلى ................ تحتوي -10

 ( محادثات الفيديوـــ  شبكة االنترنتـــ  البريد اإللكتروني)                   
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المناهجتطوير لاإلدارة المركزية   
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليميإ  

 

   ........تسمى  رسائل غير مرغوب وقد تتضمن فيروساتال -11
 (ـــ وسائل التواصل االجتماعي ـــ البيانات الشخصية spamالرسائل المزعجة )               

 من ..............تبر تع عنوانكو اسمك  -12
 ( البيانات الشخصية)الرسائل المزعجة ـــ المدونات ـــ                                        

 حفظه على جهازك و  من اإلنترنت ..............يمكنك  -13
 ــ حجب صديقك ــ مسح الملف ( لملفاتنزيل )                   

  
 هذه الجملة بين ........................  يتم وضعبحث عن جملة معينة الالختصار نتائج  -14

 ـــ رمز + ـــ رمز #( عالمتي " ")                                                              
 حث عن معلومة حول صورة استخدم ............... الب عند -15

 ( صورة)عالمتي تنصيص " " ـــ كلمات مفتاحية ـــ                                              
 الدخول مجانا بلمصريين ل ..............يسمح -16

 (مواقع التواصل االجتماعي  ـــ  بنك المعرفة المصري )المدونات ـــ                               
 تعتبر..................... من المصادر الرقمية غير الموثوقة  -17

 ( EKBـــ   gov.ـــ    wikiويكى)                                                             
 ................ وأكثر من مرةتصرف أحد االشخاص بطريقة سيئة  يعتبر -18
 (  التنمر)سرقة الهوية ـــ الرسائل المزعجة ـــ                                                    
 كلمة المرور القوية من الضروري أن تتضمن ................ -19
 ( كل ما سبقخاصة ــ  عالمات) حروف وارقام ـــ                                              
 بطريقة ممتعة من خالل الشرائح . والنتائجبرنامج ....................... لعرض االفكار  يستخدم -20
 (ـــ مقاطع الفيديو  Power point البوربوينت ) الملصقات االعالنية ـــ                        
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المناهجتطوير لاإلدارة المركزية   
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليميإ  

 

 يكون المسئول عن المدونات ……………………هناك  -21
 مجموعة من االشخاص( –  كمبيوتر – شخص واحد)                                        

 .مساعدة ضعاف البصرل  .………برامجتستخدم  -22
 الكراسى اآللية( – سماعات األذن – مكبرات الشاشة )                                        

 ...………………  يتم الضغط علىتطبيقات أحد الغلق ل -23
                          (Alt+Del+Tab      –   Alt+Ctrl+Del  –Alt+Shit+Tab   ) 

 ………… .من المصادر الرقمية لجمع المعلومات -24
 (  المقاالت عبر االنترنت – الصحف اليومية – الكتب )                                     

 المعلومات ويقارن بينها بوضوح ………………يعرض  -25
 ( الجداول الحسابية  –  العروض التقديمية –  الرسم البياني)                                 

 .......خطوات البحث عبر شبكة االنترنت أولي -26
 مراجعة المعلومات (  - تحديد المعلومات  -) الحرص علي تدوين مصدر المعلومات    

 عند تحميلك لملف ما من االنترنت يسمي .................... -27
                        (    download   -upload    -spam       ) 

 عند استخدامك ألدوات التكنولوجيا يجب ان نستخدمها بطريقة .................. الضروري من  -28
 غير صحيحة وغير اخالقية  ( -صحيحة وغير اخالقية       -    صحيحة واخالقية) 

 الكثير من الوقت في استخدام التكنولوجيا يسبب .................. قضاء -29
 نتائج ايجابية    (  -النشاط الدائم       -   ارهاق العين)                 
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 المحتمل وجود فيروسات علي جهازك وذلك في حالة ................ من -30
 (  تحميل ملفات من موقع غير امن –بعمرك استخدام محرك بحث خاص  –)الضغط علي روابط غير معروفة 

 والصورة بالصوت للتواصل ............تستخدم -31
 (الرقمية المدونات -  المقاالت الرقمية- الفيديو محادثات )                                                 

 تستخدم ......... للتعبير عن ارائك الشخصية عبر اإلنترنت -32
 (.GPSنظام تحديد المواقع -  اإللكترونى البريد -  الرقمية المدونات )                                     

  ......................... بـ  اإللكتروني بريدك على التي تظهر عالناتتسمى اإل -33
 (.البيانات الشخصية-  المزعجة الرسائل -  تحميل الملفات )                                               

 ......................... عليك يجب اجتماعى، تواصل موقع على صداقة طلب شخص يرسلعندما  -34
 (هويته من التأكد - الصداقة طلب حذف - الجهاز غلق)                                                   

 أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت......... ايجابياتمن  -35
 (اإلفراط من استخدام األجهزة اإللكترونية -  مساعدة األشخاص ذوى الهمم -  سرقة البيانات )                           

 ......................... الفيديو محادثات خالل تستخدمها التى الملحقة األجهزة أحد -36
 (الكاميرا - الضوئى الماسح - الطابعة  )                                                                  

 يجب أن تتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعى مع.......ال  -37
 (شخص مجهول- صديق معروف لك -  زميل فى مدرستك )                      
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 معك أحد األشخاص عبر شبكة اإلنترنت بطريقة سّيئة، عليك أن: يتصّرفعندما  -38
 (لإلساءة اليهمترسل الرساله إلى اصدقائك  - ترسل إليه رسالة سيئة - تكر أفراد ُأس أحدتحجبه وتخبر  ) 

 .... أن قبل أن تعّبر عن البيانات في رسم بياني يجب -39
 (حذفها -   تحليلها - مشاركتها إلكترونيًّا مع اآلخرين)                                                   

 ....على جهازك، فأنت بحاجة إلى... هأرسل صديق لك ملفا ما وتريد حفظ -40
 (Scannerالماسح الضوئى -  Blockحجب ال -  Downloadتنزيل الملف  )                        

 يسمى بـ .............دخول أشخاص مجهولين على حسابك على شبكة اإلنترنت  -41
 (تنزيل الملفات - االختراق - التنمر)                                                                  

 ..........من أكثر المصادر الموثوقة على شبكة اإلنترنت. ُيعد -42
 (بنك المعرفة المصرى  - الرقميةالمدونات  -   المقاالت المنشورة)                                       

 فى تحليل البيانات والتعبير عنها فى رسم بيانى............. يساعدك -43
 (Excelبرنامج الجداول الحسابية  - power pointبرنامج العروض التقديمية  - wordبرنامج معالج الكلمات  ) 

 سهلة وسريعة .من ...................... االنترنت ايجاد المعلومات بطريقة  -44

 (   عيوب    -    مميزات   - سلبيات  )                                                           

 يتصرف معك احد االشخاص بطريقة  سيئة عبر االنترنت  يجب عليك ان   ..................... عندما -45

 (تطلب صداقته  -  ترحب به    -  تحجبه)                                                         
 

  .ضمن محاور البحثمعلومات .................. استخدام  يتم -46
 (غير واضحة  -  موثوقة -  غير مرتبطة بالموضوع )                                               
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 الصور  وادرجبرنامج  ............... إلدخال النصوص  وتنسيقها  يستخدم -47
 (محرك البحث -      Word -   مواقع التواصل )                                          

 .............. عرض افكارك بطريقة شيقة وجذابة واضافة صوت وصورة علىمن البرامج التي تساعد  -48
                                           ( PowerPoint  - صندوق البحث   - Excel ) 

 يعتبر محرك البحث ................... من أشهر محركات البحث -49
 (Facebook -   شبكة االنترنت  -   Googleجوجل  )                                   

 


