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لة  االسئ 
 الظؤاٌ الاٌو : أختر الاحابت  الصحيدت 

 شاشت اللمع مً وخداث .................... (1

 الادخاٌ فلؽ .أ 

 الاخساج فلؽ .ب 

 الادخاٌ و الاخساج .ج 

 ال ش ئ مما طبم .د 

 الاخساج .........مً وخداث  (2

 الؼابػت .أ 

 املفاجيذلىخت  .ب 

 الفأزة .ج 

 امليىسوفىن  .د 

 التى جدخفظ بالبياهاث بشيل مؤكذالراهسة الراهسة ........................... هى  (3

 RAM .أ 

 ROM .ب 

 Flash Memory .ج 

 ول ما طبم .د 

 زالزت هيلى بايذ جخىىن مً ................... بايذ (4

 1224× 3 .أ 

  1224× 1224×  1224 .ب 

 1222×  3 .ج 

 الش ئ .د 
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 الػبازاث الاجيت :الظؤاٌ الثاوى : اهمل  (1

 مً أمثلت أحهصة الىمبيىجس ..................... ، ..................... ، ......................... (1

 مً غىاصس هظام الىمبيىجس .....................  ، .....................  ، .....................  (2

 مً وخداث الادخاٌ .....................  ، .....................  ، .....................  (3

 وخدة كياض طسغت املػالج هى .....................   (4

 اللغاء الخدديد يخم اخخياز ............................................................ (5

 حظخخدم لخدديد.............................  Free Selection(   Lassoأداة الخدديد الحس ) (6

 حظخخدم لخدديد ...................................  Fuzzy Selectionو   Magic Wand toolأداة الخدديد  (7

 ...حظخخدم لخدديد ....................................  Intelligent Scissors أداة الخدديد امللص الروى  (8

 الظؤاٌ الثالث : أحب غً الاطئلت الاجيت :

 بهرا الاطم ؟ الدائمت  ملاذا طميذ الراهسة (1

……………………………………………………………………………………………………………. 

 ما امللصىد بالبرامج مفخىخت املصدز ؟ (2

……………………………………………………………………………………………………………. 

 الظؤاٌ السابؼ : وضح الفسق بين : 

 Sharewareو مفهىم البرمجياث الخجسيبيت   Freewareمفهىم البرمجياث املجاهيت  (1

   Freewareالبرمجياث املجاهيت  Sharewareالبرمجياث الخجسيبيت 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
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 ملف و مجلد (2

 

  Saveو الامس   Save Asالامس   (3

  Delete from trashو   Deleteالامس  (4

 

  

 ملف مجلد

..................................................... 

................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 Save Asالامس    Save الامس 

..................................................... 

.................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

Delete Delete from trash 

..................................................... 

.................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
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 : (   ( أو )   طؼ غالمت ):  الخامع الظؤاٌ 

 ( يجب جثبيذ هظام حشغيل غلى حهاش الىمبيىجس ليى جخمىً مً حشغيل باقى أهىاع البرامج و الخؼبيلاث املخخلفت.) (1

 ( .) Command Promptيمىً  للمظخخدم  جىحيه الاوامس و الخػليماث لىظام  الدشغيل مً خالٌ هظام مىحه الاوامس  (2

 ( )    يل مفخىخت املصدز .أخد أهظمت الدشغ  Mac OS Xيػد هظام الدشغيل  (3

 ( )      هظام حشغيل مفخىح املصدز.  Androidيػخبر اهدزويد  (4

 ( )    يمىً الخػسف غلى هىع امللفاث مً خالٌ شيل ايلىهت امللف أو الامخداد. (5

 ( )     الحرف املؤكذ داخل طلت املحروفاث يمىً اطخػادجه مسة اخسي. (6

حصٌى غلى وسخه اخخياػيه مىه طىاء فى هفع وطيؽ الخخصيً او وطيؽ غمليت كص / لصم املجلد حػنى جىسازه لل (7

 ( )           جخصيً اخس.

 ( )       Shift + S يمىً خفظ امللفاث ياطخخدام مفاجيذ الاخخصاز  (8

 ( )   زبؽ الاحهصة  ببػظها داخل شبىت الىمبيىجس يػؼى امياهيت املشازهت فى البياهاث فلؽ. (9

 ( )     خاص مً الشبياث الىاطػت املدي. حػخبر شبىت الاهترهذ هىع (12

 ( )   الشبىت واطػت املدي حظخخدم ػسيلت مخخلفت غً الشبىت املحليت لخدليم الاجصاٌ. (11

 ( ) غىد غمل مشازهت للملجداث البد مً اجصاٌ حهاشن بالشبىت ليى يصل اليها املظخخدمين الاخسيً. (12

 ( )   ترغ وطػها داخل مجلد.فى هظام الدشغيل ويىدوش لػمل مشازهت للملفاث ال يش (13

غىد غمل مشازهت ملجلد فى هظام الدشغيل ويىدوش حػنى الظماح لجميؼ املظخخدمين   Everyoneجدديد املظخخدم  (14

 ( )          بمشازهت املجلد.

 ( ) للىصٌى الى املجلداث التى جم غمل مشازهت لها فى هظام الدشغيل ويىدوش.  Computerيظخخدم السمص  (15

ير مشازهت للملفاث فى هظام الدشغيل فيدوزا مً خالٌ الظماح ملظخخدمى الشبىت بالىصٌى الى مجلد يمىً جىف (16

Document             ( ) 

  Offغلى الىطؼ   Sharingختى جصبذ غمليت مشازهت امللفاث مخاخت فى هظام الدشغيل فيدوزا يجب طبؽ اغداداث املشازهت  (17

            ( ) 
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 ( )    Multi – Window modeالٌو مسة يىىن البرهامج فى وطؼ هافرة مخػددة   Gimpغىد فخذ بسهامج  (18

 ( )   مً لىخت املفاجيذ   F5ملػسفت املصيد مً املػلىماث خٌى أخد الادواث يخم الظغؽ غلى  (19

 ( )       بالصىزة. حظخخدم أدواث  الخدديد للسطم الحس  (22

 ( )       ( حػخبر مً أدواث الخدديد.  Pencil Toolأداة الللم ) (21

 ( )    لخدديد حصء بيظاوي الشيل مً الصىزة .  Ellipseحظخخدم أداة الخدديد  (22

 : أحب غً الاطئلت الاجيت:  الظادض الظؤاٌ 

 خدد زالر وظائف لىظام الدشغيل -1

   …………………………………………………………………… .أ 

   …………………………………………………………………… .ب 

   …………………………………………………………………… .ج 

   Graphical User Interfaceوضح أهم مميزاث الىاحهت السطىميت  -2

   …………………………………………………………………… .أ 

   …………………………………………………………………… .ب 

   …………………………………………………………………… .ج 

 ما هى الىظيفت الاطاطيت لبرهامج الفدص الراحى ؟ -3

.................................................................................................................................................................. 

 اذهس أهم فىائد شبياث  الىمبيىجس -4

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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 يخخلف هىع الشبىت جبػا للمظاخت الجغسافيت التى حشغلها ،أذهس هىغين للشبياث مً خيث املدي -5

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 للمظخخدمين غىد مشازهت املجلداث فى خدور مشيلت فظس ذلً؟ d / Write Reaكد يدظبب اطخخدام الصالخيت  -6

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 : أهخب املصؼلح الػلمى :  الظابؼ الظؤاٌ 

 .).........................................(ملفاث جخص هظام الدشغيل و الاحهصة املخصلت بالىمبيىجس و ال يجب الػبث بها  -1

 مجمىغت مً البياهاث التى جخصن داخل وخداث الخخصيً بامخداداث مخخلفت.).............................................( -2

 

 –الاطم  –املظخخدمين  –البياهاث  –املظاخت  –أهمل الجمل الخاليت مظخخدما ) امللفاث :  الثامً الظؤاٌ 

  املىىهاث املاديت ( –البدث 

 مً أهم فىائد الشبىت املسهصيت ........................................ -1

 الشبىت املحليت هى شبىت مددودة فى .......................................... -2

 مشازهت ......................................... هى غمليت وشس مػلىماث مخصهت زكميا -3

 يمىً البدث غً الجهاش املؼلىب الىصٌى اليه داخل الشبىت غً ػسيم ......................................... -4

 الخاص بً  Publicيمىً  .............................. الىصٌى الى ملفاجً التى كمذ بمشازهتها غً ػسيم الىصٌى ملجلد  -5

   Sharing............................... للىصٌى الى الايلىهت ..........فى خاهت   Sharingهىخب املصؼلح  -6
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 : أغد جسجيب الخؼىاث الخاليت ملشازهت مجلد داخل هظام الدشغيل ويىدوش :  الخاطؼ الظؤاٌ 

 ( هختر املظخخدم املؼلىب الظماح له بمشازهت املجلد )

   File Sharingفيظهس الصىدوق الحىازي    Special People( هختر الامس  )

 الطافت هرا املظخخدم للائمت املظخخدمين املظمىح لهم املشازهت  Add( وشؽ الصز  )

   Share with( وظخدعى اللائمت املخخصسة للمجلد و هختر الامس  )

 الجمام غمل مشازهت للمجلد  Share( هظغؽ  )

 : الخاليت:الوشاء ملف صىزة حديدة يخم اجباع الخؼىاث :  الػاشس الظؤاٌ 

 جدديد أبػاد الصىزة الجديدة  -1

2- .......................................................................... 

3- .......................................................................... 

4- .......................................................................... 

5- .......................................................................... 

6- .......................................................................... 

 

 

  Gimpخيث يػؼى بسهامج   Fileمً كائمت   Save يظخخدم أمس :الحادي غشسالظؤاٌ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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اب ة  االج 
 الظؤاٌ الاٌو : أختر الاحابت  الصحيدت 

 شاشت اللمع مً وخداث .................... (1

 الادخاٌ فلؽ .أ 

 الاخساج فلؽ .ب 

 الادخاٌ و الاخساج .ج 

 ال ش ئ مما طبم .د 

 الاخساج .........مً وخداث  (2

 الؼابػت .أ 

 لىخت املفاجيذ .ب 

 الفأزة .ج 

 امليىسوفىن  .د 

 التى جدخفظ بالبياهاث بشيل مؤكذ الراهسةالراهسة ........................... هى  (3

 RAM .أ 

 ROM .ب 

 Flash Memory .ج 

 ول ما طبم .د 

 زالزت هيلى بايذ جخىىن مً ................... بايذ (4

 1224× 3 .أ 

  1224× 1224×  1224 .ب 

 1222×  3 .ج 

 الش ئ .د 
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 الظؤاٌ الثاوى : اهمل الػبازاث الاجيت :

 Desktop   ،Laptop ٍ ،Smart devicesمً أمثلت أحهصة الىمبيىجس  (1

  الػىصس البشسي ، البياهاث و املػلىماث ، البرمجياثمً غىاصس هظام الىمبيىجس  (2

 املاسح الظىئى ، امليىسوفىن  ، لىخت املفاجيذ ، الفأزة مً وخداث الادخاٌ  (3

   هيرجصوخدة كياض طسغت املػالج هى  (4

    Noneو اختر   Selectمً كائمت اللغاء الخدديد يخم اخخياز  (5

 مظاخت غير مىخظمت مً الصىزةحظخخدم لخدديد  Free Selection(   Lassoالخدديد الحس )أداة  (6

مظاخاث لىهيت مدشابهت حظخخدم لخدديد   Fuzzy Selectionو   Magic Wand toolأداة الخدديد  (7

 بالصىزة

بلىن مىؼلت مدددة أو مميزة حظخخدم لخدديد   Intelligent Scissors أداة الخدديد امللص الروى  (8

 واضح

 الظؤاٌ الثالث : أحب غً الاطئلت الاجيت :

 بهرا الاطم ؟الدائمت  ملاذا طميذ الراهسة  (1

 النها ال جفلد مدخىياتها باهلؼاع الخياز الىهسبائى

 ما امللصىد بالبرامج مفخىخت املصدز ؟ (2

 البرمجياث التى يمىً مشاهدة و حػديل و جؼىيس الىىد الخاص بها  

 الظؤاٌ السابؼ : وضح الفسق بين : 

 Sharewareو مفهىم البرمجياث الخجسيبيت   Freewareمفهىم البرمجياث املجاهيت  (1

   Freewareالبرمجياث املجاهيت  Sharewareالبرمجياث الخجسيبيت 

وسخت ججسيبيت للبرمجت الاصليت مدددوة  

الامياهياث و املدة و يمىً شساءها بػد اهتهاء 

 املدة

حظمذ الجهت املظئىلت غنها للمظخخدم 

 باالطخفادة الياملت منها بدون ملابل مادي



 

11 
 

 ملف و مجلد (2

 

  Saveو الامس   Save Asالامس   (3

  Delete from trashو   Deleteالامس  (4

 

  

 ملف مجلد

ميان داخل وطيؽ الخخصيً  يدخىي غلى ملف او 

مجمىغت ملفاث و يمىً ان يدخىي غلى 

 مجلداث فسغيت

مجمىغت مً البياهاث التى جخصن داخل 

 وطائؽ الخخصيً بامخداداث و اهىاع مخخلفت

 Save Asالامس    Save الامس 

يظخخدم غىد احساء  حػديل غلى امللف فى هفع 

 امللف و بىفع الاطم

حغيير اطم امللف او خفظ يظخخدم غىد احساء  

امللف بػد حػديله فى ملف حديد او خفظ امللف 

 يامخداد اخس

Delete Delete from trash 

يظخخدم لحرف امللفاث و املجلداث خرف  لحرف ولمت او خسف بػد جدديدها يظخخدم

 نهائى مً طلت املحروفاث
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 : (   ( أو )   طؼ غالمت ):  الخامع الظؤاٌ 

 (  الخؼبيلاث املخخلفت.)يجب جثبيذ هظام حشغيل غلى حهاش الىمبيىجس ليى جخمىً مً حشغيل باقى أهىاع البرامج و  (1

 Command Prompt (.  )يمىً  للمظخخدم  جىحيه الاوامس و الخػليماث لىظام  الدشغيل مً خالٌ هظام مىحه الاوامس  (2

 ( )    أخد أهظمت الدشغيل مفخىخت املصدز .  Mac OS Xيػد هظام الدشغيل  (3

 (  )      هظام حشغيل مفخىح املصدز.  Androidيػخبر اهدزويد  (4

 ()    يمىً الخػسف غلى هىع امللفاث مً خالٌ شيل ايلىهت امللف أو الامخداد. (5

 ( )     الحرف املؤكذ داخل طلت املحروفاث يمىً اطخػادجه مسة اخسي. (6

غمليت كص / لصم املجلد حػنى جىسازه للحصٌى غلى وسخه اخخياػيه مىه طىاء فى هفع وطيؽ الخخصيً او وطيؽ  (7

 ( )           جخصيً اخس.

 Shift + S        ( )يمىً خفظ امللفاث ياطخخدام مفاجيذ الاخخصاز  (8

 ( )   زبؽ الاحهصة  ببػظها داخل شبىت الىمبيىجس يػؼى امياهيت املشازهت فى البياهاث فلؽ. (9

 ( )     حػخبر شبىت الاهترهذ هىع خاص مً الشبياث الىاطػت املدي. (12

 ( )   ت غً الشبىت املحليت لخدليم الاجصاٌ.الشبىت واطػت املدي حظخخدم ػسيلت مخخلف (11

 ( ) غىد غمل مشازهت للملجداث البد مً اجصاٌ حهاشن بالشبىت ليى يصل اليها املظخخدمين الاخسيً. (12

 ( )   فى هظام الدشغيل ويىدوش لػمل مشازهت للملفاث ال يشترغ وطػها داخل مجلد. (13

فى هظام الدشغيل ويىدوش حػنى الظماح لجميؼ املظخخدمين غىد غمل مشازهت ملجلد   Everyoneجدديد املظخخدم  (14

 ( )          بمشازهت املجلد.

 ( ) للىصٌى الى املجلداث التى جم غمل مشازهت لها فى هظام الدشغيل ويىدوش.  Computerيظخخدم السمص  (15

يمىً جىفير مشازهت للملفاث فى هظام الدشغيل فيدوزا مً خالٌ الظماح ملظخخدمى الشبىت بالىصٌى الى مجلد  (16

Document             ( ) 

  Offغلى الىطؼ   Sharingختى جصبذ غمليت مشازهت امللفاث مخاخت فى هظام الدشغيل فيدوزا يجب طبؽ اغداداث املشازهت  (17

            ( ) 
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 Window mode  –Multi    ( )الٌو مسة يىىن البرهامج فى وطؼ هافرة مخػددة   Gimpبسهامج غىد فخذ  (18

 ( )   مً لىخت املفاجيذ   F5ملػسفت املصيد مً املػلىماث خٌى أخد الادواث يخم الظغؽ غلى  (19

 ( )       حظخخدم أدواث  الخدديد للسطم الحس بالصىزة. (22

 ( )       ( حػخبر مً أدواث الخدديد.  Pencil Toolأداة الللم ) (21

 ( )    لخدديد حصء بيظاوي الشيل مً الصىزة .  Ellipseحظخخدم أداة الخدديد  (22

 : أحب غً الاطئلت الاجيت:  الظادض الظؤاٌ 

 خدد زالر وظائف لىظام الدشغيل -1

 بالىمبيىجس ) الؼابػت / املاسح الظىئى( الخدىم  و ادازة  الاحهصة املخصلت .أ 

 ادازة الخػامل بين البرمجياث و الراهسة .ب 

 هلل البياهاث بين الىخدث املخخلفت للىمبيىجس و خفظهم داخل وخداث الخخصيً .ج 

   Graphical User Interfaceوضح أهم مميزاث الىاحهت السطىميت  -2

 غسض البرامج فى هىافر مىخظمت .أ 

 اجاخت اطخخدام اللىائم امليظدلت البظيؼت و اشسػت الادواث .ب 

 امياهيت حشغيل غدة بسامج فى هفع الىكذ .ج 

 ما هى الىظيفت الاطاطيت لبرهامج الفدص الراحى ؟ -3

 الخاهد مً طالمت ول وخداث الىمبيىجس غىد بدء حشغيل الجهاش

 اذهس أهم فىائد شبياث  الىمبيىجس -4

 جبادٌ البياهاث و البرامج بين أحهصة الشبىت .أ 

 املاسح الظؤئى(مشازهت بػع املىىهاث املاديت ) الؼابػت /  .ب 

 مسهصيت البياهاث .ج 
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 يخخلف هىع الشبىت جبػا للمظاخت الجغسافيت التى حشغلها ،أذهس هىغين للشبياث مً خيث املدي -5

  LANالشبىت املحليت  .أ 

 WANالشبىت واطػت املدي  .ب 

 للمظخخدمين غىد مشازهت املجلداث فى خدور مشيلت فظس ذلً؟  Read / Writeكد يدظبب اطخخدام الصالخيت  -6

 النها حظمذ لالخسيً غبر الشبىت بخغيير مدخىي امللفاث التى جلىم بػمل مشازهت لها او ختى خرفها

 : أهخب املصؼلح الػلمى :  الظابؼ الظؤاٌ 

 ....(ملفاث هظام الدشغيلملفاث جخص هظام الدشغيل و الاحهصة املخصلت بالىمبيىجس و ال يجب الػبث بها .)... -1

 ...(ملفجخصن داخل وخداث الخخصيً بامخداداث مخخلفت.)........مجمىغت مً البياهاث التى  -2

 –الاطم  –املظخخدمين  –البياهاث  –املظاخت  –أهمل الجمل الخاليت مظخخدما )امللفاث :  الثامً الظؤاٌ 

  املىىهاث املاديت ( –البدث 

 البياهاث مً أهم فىائد الشبىت املسهصيت  -1

 املظاخت الشبىت املحليت هى شبىت مددودة فى  -2

 هى غمليت وشس مػلىماث مخصهت زكمياامللفاث مشازهت  -3

 الاطم يمىً البدث غً الجهاش املؼلىب الىصٌى اليه داخل الشبىت غً ػسيم  -4

 الخاص بً  Publicالىصٌى الى ملفاجً التى كمذ بمشازهتها غً ػسيم الىصٌى ملجلد املظخخدمين يمىً   -5

   Sharingللىصٌى الى الايلىهت البدث فى خاهت   Sharingهىخب املصؼلح  -6
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 : أغد جسجيب الخؼىاث الخاليت ملشازهت مجلد داخل هظام الدشغيل ويىدوش :  الخاطؼ الظؤاٌ 

 ( هختر املظخخدم املؼلىب الظماح له بمشازهت املجلد  3 )

   File Sharingفيظهس الصىدوق الحىازي    Special People( هختر الامس  2 )

 الطافت هرا املظخخدم للائمت املظخخدمين املظمىح لهم املشازهت  Add( وشؽ الصز  4 )

   Share with( وظخدعى اللائمت املخخصسة للمجلد و هختر الامس  1 )

 الجمام غمل مشازهت للمجلد  Share( هظغؽ  5 )

 : الوشاء ملف صىزة حديدة يخم اجباع الخؼىاث الخاليت::  الػاشس الظؤاٌ 

 جدديد أبػاد الصىزة الجديدة  -1

  Advanced Optionsاهلس غلى مسبؼ ) +( خيازاث مخلدمت -2

  background colorاختر   Fill withمً   -3

  OKاطغؽ غلى  -4

 

 

 

 

  Gimpخيث يػؼى بسهامج   Fileمً كائمت   Saveيظخخدم أمس  :الحادي غشسالظؤاٌ 

  امس يظخخدمSave   مً كائمتFile   لحفظ ملف الصىزة المياهيت اغادة فخذ ملف الصىزة و الخػديل

 فيها الخلا

  بسهامجGimp   يدفظ ملفاث الصىز بامخدادXCF   ليخم خفظ ول املػلىماث غً الصىزة  و هى مفيد

  .فى خالت اغادة فخذ ملف الصىزة و الخػديل فيها

 


