
 

1 
 

لة  االسئ 
 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   1ض 

مظخلسض الاهترهذ كبازة كً مجمىكت مً الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن ول شبىت مً  (1

 ( )    مجمىكت مً احهصة الىمبيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث.

2) Google Chrome   .مً أَم مظخلسطاث الاهترهذ     ( ) 

 ( )   اج الى حهاش همبيىجس ) مثبذ به وازث شبىت ( . لالجصاٌ باالهترهذ هدخ (3

 ( مترابؼت  مم بلظها جدذ اطم ملين .)أو أهثر   Webpage البرجىهٌى كبازة كً صفدت ويب  (4

  : أهمل اللبازاث الخاليت بيلماث مىاطبت مً بين اللىطين  :  2ض 

  بىت  الاهترهذ (ش –بسجىهٌى  -   IP  - Internet Explorer –) لالجصاٌ باالهترهذ 

ول هى شبىت مىىهت مً مجمىكت مً الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن  ..........................   (1

 .شبىت مً مجمىكت مً أحهصة الىمبيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث

  .......................... خلسطاث الاهترهذ  مً أَم مظ (2

 .   Internet Service Provider الاهترهذهدخاج الى مصود أو ملدم خدمت  ..........................  (3

 . .......................... الىمبيىجس كبر شبىت الاهترهذ حظمى  كىاكد لالجصاٌ بين احهصة  (4

    َى املظإاٌ كً هلل البياهاث مً حهاش همبيىجس الخس. .......................... بسوجىهٌى  (5

 :ا يلى  صل م :   3ض 
 أ ب

WWW ) أ 
  (1 َى املظٌإ كً جبادٌ امللفاث مً الاهترهذ و اليها

TCP / IP )ب 
  (2 مً أَم مظخلسطاث الاهترهذ

Eg            )ج 
  (3 مً أشهس البروجىهىالث املظخخدمت فى الاهترهذ

FTP   )د 
  (4 ( شبىت الشبياث اللامليت World Wide Webاخخصاز ) 

Firefox  ) َــ 
  (5 د البلد مً كىاصس كىىان مىكم الىيباخخصاز يدد

(1 ( ) .........،2  ( ).........، ،3  ( ).........، ،4  ( ).........، ،5 ).........، ، 



 

2 
 

 

 :  أهخب املصؼلح الللمى الداٌ كلى ول كبازة مما يلى  :   4ض 

 ( .…………....بلظها و له اطم ملين . ) ... أو اهثر مترابؼت مم Webpage صفدت ويب  ًكبازة ك (1

 ..........(  ……َى املظٌإ كً الخدلم مً صحت جىصيل البياهاث مً حهاش همبيىجس الخس.)..........  (2

شبىت مىىهت مً مجمىكت مً  الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن ول شبىت مً مجمىكت  (3

 (...............).........    مً أحهصة الىمبيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث .

كبازة كً مظدىد به مدخىي الىترووى ييشس كلى شبىت الاهترهذ و يخم كسطه خالٌ بسهامج مظخلسض  (4

 ....(...........).........        الاهترهذ .

5)  .  ....( ...........).........   مً كىاصس كىىان الىيب اخخصاز يددد هىق البروجىهٌى

 ....(...........)......... خم الاهخلاٌ لباقى صفداث املىكم .مً خاللها ي التىهى أٌو صفدت بمىكم الىيب و  (6

 

 : أهمل اللبازاث الخاليت:   5ض 

 ................................................................................................................   الاهترهذ َى  (1

 ...................................................................................   ..... مً مخؼلباث الاجصاٌ باالهترهذ : (2

 : ........................................................................................    Hyperlink الازجباغ الدشلبى  (3

 

 ما امللصىد باللبازاث الخاليت ::   6ض 

 ........................................................................:   Internet Service Provider ( ISP )هترهذ مصود الا  (1

 ........................................................................................   البروجىهٌى :  (2

  ...............................................................   ......................... مىكم ويب: (3
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 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   7ض 

التى  يدخاحها املظخخدمين. مدسواث البدث هى مىاكم جىفس أفظل و اكصس ػسيم للىصٌى الى املللىماث  (1

            ( ) 

 ( )    google.com.www.ى كلى شبىت  الاهترهذ َ   googleكىىان مدسن البدث  (2

 ( )   للىصٌى الى املللىماث .خدمت البريد الالىترووى كبر الاهترهذ هى وطيلت  (3

حظخخدم لخدىيل اي زطالت الى مجمىكت مً خدمت البدث كبر الاهترهذ هى كىائم كىاويً بسيد الىتروهيت  (4

 ( )          الاشخاص.

كلى هصىص ، السطائل الالىتروهيت و التى كد جدخىي خدمت لخبادٌ   E-mailخدمت البريد الالىترووى  (5

 ( )         صىز ، للؼاث فديى  .

ا  بلع مىاكم الاهترهذ و هى خدمت البيم و الشساء مً خالٌ  (6 خدمت املجمىكت خدمت هى خدمت جىفَس

 ( )           الاهترهذ.

 

 : أهمل اللبازاث الخاليت بيلماث مىاطبت مً بين اللىطين  :   8ض 

  ( مىاكم البدث –الىيب  خدمت -  Twitter –الخجازة الالىتروهيت  –دمت  املجمىكت خ) 

 يمىً مً خاللها البدث فى مىاكم الىيب كً الىصىص ، الصىز ، مجمىكاث الاخباز و الىخب.  .............  (1

   Browserو حلسض ببرهامج خاص يظمى مخصفذ   HTMLهى كبازة صفداث جىخب بلغت حظمى  .............  (2

ا بلع مىاكم الاهترهذ و هى خدمت البيم و الشساء مً خالٌ الاهترهذ. ............. خدمت   (3  جىفَس

 فيها ول مجمىكت جدىاٌو مىطىق مددد مثل السياطياث ، الجغسافيا ، الللىم  .............  (4

  ............. مىاكم الىطائؽ الاحخماكيت  مً  (5
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 مى الداٌ كلى ول كبازة مما يلى  : :  أهخب املصؼلح اللل  9ض 

املللىماث التى يدخاحها املظخخدمين كبر شبىت كبازة كً مىاكم جىفس افظل و اكصس ػسيم للىصٌى الى  (1

 (.………………………).......         .  الاهترهذ

 (.………………………).......  .خدمت حظمذ لً بازطاٌ ملفاث الى شميل او اهثر فى اطسق وكذ (2

    Facebook & Twitterالاخباز الاحخماكيت بين أفساد املجخمم مثل  جبادٌفيها يخم  (3

.......(……………………….) 

الىكذ فى هفع بسهامج كبر الاهترهذ يجخمم املظخخدمين مً اهداء اللالم للخددر مم بلظهم البلع هى  (4

 (.………………………).......   و يمىً زؤيت صىزة و طماق صىث  الصخص الاخس . 

 (.………………………).......  هترهذ يجخمم فيها الىاض لخبادٌ الازاء و الافياز . هى أماهً كلى الا  (5

هى كىائم كىاويً بسيد الىتروهيت حظخخدم لخدىيل اي زطالت الى مجمىكت مً الاشخاص و ليل كائمت  (6

 (.………………………).......        كىىان خاص.

 

 

 : أهمل اللبازاث الاجيت:    11ض 

 مدسواث البدث فى شبىت الاهترهذ.مً اشهس   ………………… يلخبر  (1

 .………………………………………………………………………………خدمت اللىائم البريديت هى  (2

 .………………………………………………………………………………………… مً خدماث الاهترهذ   (3

 هى خدمت البيم و الشساء مً خالٌ الاهترهذ.  …………………………………حلخبر خدمت  (4

 ................................................................كىىان مىكم بىً امللسفت املصسي َى (5
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 : ما امللصىد باللبازاث الخيت :   11ض 

 ،.................................................................  File transfer Protocol  ( FTP ) خدمت هلل امللفاث   (1

 .........................................،........................:    WWWخدمت الىيب  (2

 

 : أختر الاحابت الصحيدت ليل حملت مً الجمل الاجيت :   12ض 

هلل امللفاث ( هى اماهً كلى الاهترهذ يجخمم فيها الىاض  -اللىائم البريديت   – املجمىكاث  -خدمت ) املحادزت  (1

 ملين.لخبادٌ الازاء و الافياز و ول مجمىكت جسهص كلى مىطىق 

 .َى اخد مىاكم الىطائؽ الاحخماكيت  ول ما طبم (  -  Twitter  - Dial up  -  Firefox )  مىكم (2

حظمذ بازطاٌ ملف الى شميل لً ) او شمالء ( فى  ول طبم ( -الىيب   –البريد الىترووى  –البدث  خدمت )  (1

 .اطسق وكذ.

 

 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   13ض 

ا   Google Driveهما جلدم   Google Appسن شسهت حىحل جلدم مد (1 لخدماث الخخصيً السحابى و غيَر

 ( )         مً خدماث الحىطبت .

 ( )      ال جىحد طلبياث جىاحه اطخخدام الحىطبت السحابيت. (2

مً مصايا اطخخدام الحىطبت السحابيت ، كدم امياهيت الىصٌى الى مللىماجً كىد وحىد كؼل فى املىكم  (3

 ( )           أو الشبىت

  Hardwareمً كيىب الحىطبت السحابيت جخفيع الخياليف املاديت مً خالٌ خفع الخيلفت املاديت ٌ  (4

 ( )          املظخخدمت .

 ( )     الحىطبت السحابيت جدخفف بيل ش ئ فى ميان واخد. (5

 (  ) الوشاء مشسوق الىترووى مثل مشسوق هدخاج الى بسمجياث مث بسهامج ميظم الىصىص. (6

 ( )    البيىت الخدخيت مً املىىهاث السئيظيت للحىطبت السحابيت. (7
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 : أختر الاحابت الصحيدت ليل حملت مً الجمل الاجيت :   14ض 

 ( ول ما طبم -   Red Hat  - Google  - Microsoftأشهس ملدمى خدمت الحىطبت السحابيت ) مً  (1

( هى جىىىلىحيا مخؼىزة حلخمد كلى هلل امللالجت و   Red Hat  - Google  - Cloud  - الحىطبت السحابيت)  (2

 مظاخت الخخصيً الخاصت بجهاش الىمبيىجس .

( مً املىىهاث السئيظيت  Softwareالبرامج أو الخدماث   -  Red Hat  - Google  -) الحىطبت السحابيت  (3

 للحىطبت السحابيت. 

  

 :  صحيدت مً بين اللىطينالخاليت باليلمت الأهمل ول كبازة مً اللبازاث :   15ض 

   -  Cloudالسحابت  –الخخصيً السحابى  –فىائد الحىطبت السحابيت  –)الخؼبيلاث السحابيت 

 املىطيلى السحابيت (  -  Cloud Computing  -  Googleالسحابت الالىتروهيت  

لالجت و مظاخت الخخصيً الخاصت هى جىىىلىحيا مخؼىزة حلخمد كلى هلل امل   .................................... (1

   Cloudبجهاش الىمبيىجس الى ما يظمى بالسحابت 

 . ....................................   السحابيت  مً خدماث الحىطبت  (2

 . ....................................  حلخبر امياهيت السبؽ  بين كدة مىاكم الىتروهيت مً  (3

 . ....................................  بت السحابيت مجاها مً أشهس مصودي خدمت الحىط (4

 

  أذهس ما حلسفه كً ::   16ض 

 مخؼلباث الدخٌى كلى الحىطبت السحابيت . (1

  ....................................   - أ

  ....................................   - ب

  ....................................   - ث

  ..........................  .......... - ر

   ....................................   - ج
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 فىائد الحىطبت السحابيت  (2

  ....................................   - أ

  ....................................   - ب

  ....................................   - ث

  ....................................   - ر

 ....................................   - ج

 ....................................    - ح

 

 أشهس ملدمى خدمت الحىطبت السحابيت (3

 

  ....................................   - أ

  ....................................   - ب

  ....................................   - ث

  ..............  ...................... - ر

 

  ما امللصىد باللبازاث الخاليت ::   17ض 

 مصود خدمت الحىطبت السحابيت (1

  ....................................   - أ

  ....................................   - ب

  ....................................   - ث

  ....................................   - ر

 

 همىىن زئيس ى للحىطبت السحابيت Platformغيل مىصت الدش (2

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

........................................................................................................................................ 
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  أختر الاحابت الصحيدت ::   18ض 

 حميم ما طبم( –البييت الخدخيت  –مىصت الدشغيل  –مج السئيظت للحىطبت السحابيت هى ) البرا املىىهاث (1

طسيت املللىماث الصخصيت  – مشازهت املصادز –مً فىائد الحىطبت السحابيت ) الخياليم املاديت اللاليت  (2

 الش ئ( –

 حميم ما طبم ( -  Amazon    - Google  - Microsoftمً أشهس ملدمى خدمت الحىطبت السحابيت )  (3

 

 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   19ض 

جىحد كليها البرامج و   Serversيمىً جصىز الحىطبت السحابيت كلى انها شبىت مً أحهصة خىادم مسهصيت  (1

 ( ) يلاث املؼلىبت و َرٍ الخىادم مخصلت باحهصة همبيىجس خالٌ الاهترهذ.الخؼب

 ( )     I Cloud  ،Google Musicمً خالٌ البريد الالىترووى السحابيت  (2

 (    ) حشمل الخجهيزاث املاديت مثل ملالجاث و خىادم ووطائؽ جخصيً .  Infrastructureالبييت الخدخيت  (3

 (    ) هذ ال يلد مً مخؼلباث الدخٌى كلى الحىطبت السحابيت.جىفير الاجصاٌ بشبىت الاهتر  (4

 ( )     مً فىائد الحىطبت السحابيت مشازهت املصادز. (5

 :     Google Docs: زجب الخؼىاث الخاليت الوشاء مظدىد باطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت و هى   21ض 

   Google Docs امليظدلت أختر مً اللائمت  (    )      

   New( أطغؽ كلى ايلىهت  )

 ( أهخب هص فى امليان املخصص  )

 (أطغؽ و أهخب اطم املظدىد أهخب الىص املؼلىب )

 (أهخب اطم املظدىد )

   : اهمل اللبازاث الخاليت بيلماث مىاطبت   21ض 

 (Google App   -  مشازهتShare   -  طلبياث الحىطبت- New   -  Google  Drive  ) 

   اطغؽ كلى ايلىهت.............  Google Docsباطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت و هى  الوشاء مظدىد (1

   .............  ملشازهت مظدىدن مم شمالئً اطغؽ كلى ايلىهت  (2

يخم ذلً كً ػسيم خظاب بسيدن الالىترووى     .............الطخخدام أخد خدماث الحىطبت السحابيت  (3

 الري كمذ باوشائه.

 جدخاج الى الخؼبيلاث السحابيت الى اجصاٌ باالهترهذ.  .............مً  (4

ا مً    .............هما جلدم     ............. جلدم شسهت حىحل مدسن  (5 لخدماث الخخصيً السحابى و غيَر

 خدماث الحىطبت.
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 :    Googleاو فى    Gmailبسيد الىترووى فى : زجب الخؼىاث الخاليت الوشاء   22ض 

 فيخم جدميل الصفدت السئيظيت للمىكم ( )  

 مً أكلى الصفدت السئيظيت للمىكم  Gmail( أطغؽ كلى السابؽ  )

 ( افخذ مظخلسض الاهترهذ بجهاشن )

 بشسيؽ اللىىان ياملظخلسض  Google( زم أهخب كىىان مىكم  )

 

 بما َى مىاطب : : اهمل اللبازاث الخاليت  23ض 

   ............. يجب ان يىىن لديً   Microsoft Office 365ب الطخخدام خدماث الحىطبت الخاصت  (1

و هخخاز مً   .............هظغؽ كلى ايلىهت   Google Docsالوشاء مظدىد بخدمت الحىطبت السحابيت  (2

   .............اللائمت امليظدلت 

 : : اهمل الخالى  24ض 

  مً  خدماث الحىطبت السحابيت .......................................................................................... 

 

 أختر الاحابت الصحيدت ::   25ض 

 (  Paste – Cut – Copy – shareملشازهت مظدىدن مم شمالئً يخم الظغؽ كلى ايلىهت )  (1

 هخخاز  Google Driveالوشاء خظاب حديد ب  (2

  (Create account – Delete account – Copy account – Sign in  ) 

  Googleفى حىحل هفخذ مظخلسض الاهترهذ بالجهاش زم هىخب كىىان مىكم   Gmailالوشاء بسيد الىترووى  (3

 حميم ما طبم( –اللىىان  –الخمسيس  –بشسيؽ ) الادواث 

 

 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   26ض 

يجب وحىد بسيد الىترووى يخم اوشائه   Google Driveالطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت الخاصت ب  (1

 ( )         للحىطبت السحابيت.

 (       ) .Driveو اخخياز   Google Appsفى حىحل يخم الظغؽ كلى ايلىهت   Gmailالوشاء بسيد الىترووى  (2

  Google Driveيجب ان يىىن اليرطد املظاف ملشازهت مظدىد باطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت  (3

 ( )         ىحل.طمً هؼاق ح

 ( ) .  Google Driveيمىً خفف مظدىد جم اوشاءٍ باطخخدامخدمت الحىطبت السحابيت  (4
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 : أهمل ما يلى  :   27ض 

 مً كىامل الامان للحفاؾ كلى صحخً ازىاء اطخخدامً للىمبيىجس: - أ

1) ................................................................................... 

2) ................................................................................... 

3) ................................................................................... 

4) ................................................................................... 

 : ماذا يلصد باملصؼلحاث   :   28 ض

 ...................................................................:   Cyber Bullyingالخلدي الالىتروى كبر الاهترهذ  - أ

 ..........................................................................................................  :  Contemptالاشدزاء  - ب

 ................................................................................................... :  Spamالسطائل املصعجت  - ث

 ( :  Scratchاهمل ما ياحى ) مىىهاث واحهت بسهامج :   29ض 

  

1) ................................................................................................. 

2) ................................................................................................. 

3) ................................................................................................. 

4) ................................................................................................. 

5) ................................................................................................. 

6) ................................................................................................. 

7) ................................................................................................. 

8) ................................................................................................. 

9) ................................................................................................. 

11) ................................................................................................. 
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 : Scratchسجل خؼىاث حغيير اللغت الى اللسبيت فى بسهامج :   31ض 

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

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

  أختر الاحابت الصحيدت :  : 31ض 

 ( لغت زطىميت لخلليم البرمجت بصىزة مسئيت  Scratch  - Linux  - Windowsيلخبر )  (1

 ول اهـمت الدشغيل (  -  Linux  -  Windows)   كلى هـام الدشغيل   Scratchيمىً حشغيل  (2

 ل ما طبم (و –شسيؽ اللىائم  –) مىؼلت املىصت    Scratchمً مىىهاث الشاشت السئيظيت ٌ  (3

 جدديد اللغت (  -  Sprite  -   Stageأخخاز السمص )    Scratchلخغيير لغت واحهت  (4

5)  (Scratch  -  Google Chrome  -  Windows   .مً أَم مظخلسطاث الاهترهذ ) 

 

 :  اهمل اللبازاث الخاليت:  32ض

ا كلى اليائ  ًوطم وؿيفت ول مً الاشياٌ الاجيت فى شسيؽ الادواث و جازيَر

 الىؿيفت السمص 

1  .............................. 

2  .............................. 

3  .............................. 

4  .............................. 

5  .............................. 

 (1   (  ) ....... ،2  ( ) ......... ،3  ( )......... ،4 ،  ( ) ..........5 )............ ، 
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 :  وضح الفسق بين اوامس الخىساز الاجيت : 33ض 

  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 (  :  ( أو )  طم كالمت )  : `34ض 

 ( )      .يمىً وطم صىزة مً ملف خلفيت للمىصت (1

 ( )       لجميم اليائىاث.يىحد مـاَس مخلددة  (2

 ( )     جسجيب الاوامس ال يىزس كلى هديجت الخىفير فى أي بسهامج . (3

 ( )     ال يمىً الخدىم فى اججاٍ دوزان اليائً ازىاء الخصميم. (4

 

 اشسح هديجت جؼبيم املجمىكت البرمجيت الاجيت كلى اي وائً : : `35ض 

1) ................................................................. 

2) ................................................................. 

3) ................................................................. 

4) ................................................................. 
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 : اهمل ما ياحى :  36ض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 كم بشسح الخلليماث البرمجيت الخاليت امللصىد بها :  37ض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 



 

14 
 

 

 : طم السكم الصىاب امام الىؿيفت  :  38ض 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

    
 

 ( اخفاء اليائً كلى املىصت................) 

 ( دوزان اليائً هاخيت ................) 

 ( اؿهاز اليائً  الخالى كلى املىصت................)

 ( الاهخـاز بملداز زاهيت واخدة.................)

 ( جىساز ال نهائى.................)
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اب ة  االج 
 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   1ض 

مظخلسض الاهترهذ كبازة كً مجمىكت مً الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن ول شبىت مً  (1

 ( )    مً احهصة الىمبيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث. مجمىكت

2) Google Chrome   .مً أَم مظخلسطاث الاهترهذ     ( ) 

 ( )   لالجصاٌ باالهترهذ هدخاج الى حهاش همبيىجس ) مثبذ به وازث شبىت ( .  (3

 (  أو أهثر مترابؼت  مم بلظها جدذ اطم ملين .)   Webpageالبرجىهٌى كبازة كً صفدت ويب  (4

 : أهمل اللبازاث الخاليت بيلماث مىاطبت مً بين اللىطين  :   2ض 

  شبىت  الاهترهذ ( –بسجىهٌى  -   IP  - Internet Explorer –) لالجصاٌ باالهترهذ 

ول هى شبىت مىىهت مً مجمىكت مً الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن  شبىت الاهترهذ  (1

 بيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث.شبىت مً مجمىكت مً أحهصة الىم

   Internet Explorerمً أَم مظخلسطاث الاهترهذ   (2

 .   Internet Service Provider الاهترهذهدخاج الى مصود أو ملدم خدمت  لالجصاٌ باالهترهذ   (3

.كىاكد لالجصاٌ بين احهصة  الىمبيىجس كبر شبىت الاهترهذ حظمى  (4  بسجىهٌى

 ً هلل البياهاث مً حهاش همبيىجس الخس.   َى املظإاٌ ك     IPبسوجىهٌى  (5

 :صل ما يلى   :   3ض 
 أ ب

WWW ) أ 
  (1 َى املظٌإ كً جبادٌ امللفاث مً الاهترهذ و اليها

TCP / IP )ب 
  (2 مً أَم مظخلسطاث الاهترهذ

Eg            )ج 
  (3 مً أشهس البروجىهىالث املظخخدمت فى الاهترهذ

FTP   )د 
  (4 ( شبىت الشبياث اللامليت World Wide Webاخخصاز ) 

Firefox  ) َــ 
  (5 اخخصاز يددد البلد مً كىاصس كىىان مىكم الىيب

 ، ج ( 5، أ ( )  4، ب ( )  3، ٌ ( )  2،د ( ) 1)
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 :  أهخب املصؼلح الللمى الداٌ كلى ول كبازة مما يلى  :   4ض 

 مىكم ويب ...... (لين . )....... أو اهثر مترابؼت مم بلظها و له اطم م Webpage صفدت ويب  ًكبازة ك (1

 ..........(  TCPَى املظٌإ كً الخدلم مً صحت جىصيل البياهاث مً حهاش همبيىجس الخس.)..........  (2

شبىت مىىهت مً مجمىكت مً  الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن ول شبىت مً مجمىكت  (3

 (الاهترهذ .............).    مً أحهصة الىمبيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث .

كً مظدىد به مدخىي الىترووى ييشس كلى شبىت الاهترهذ و يخم كسطه خالٌ بسهامج مظخلسض كبازة  (4

 )........ صفدت ويب ...(        الاهترهذ .

5)  .  ......(  HTTP).......    مً كىاصس كىىان الىيب اخخصاز يددد هىق البروجىهٌى

 الصفدت السئيظيت(مً خاللها يخم الاهخلاٌ لباقى صفداث املىكم .).  ىالتهى أٌو صفدت بمىكم الىيب و  (6

 

 أهمل اللبازاث الخاليت ::   5ض 

شبىت مىىهت مً مجمىكت مً  الشبياث املترابؼت مم بلظها البلع و جخىىن ول شبىت مً الاهترهذ َى  (1

 مجمىكت مً أحهصة الىمبيىجس و خؼىغ اجصاٌ و ملداث

،    ISPحهاش همبيىجس ) مثبذ به وازث شاشت ( ، مصود خدمت الاهترهذ هترهذ :مً مخؼلباث الاجصاٌ باال  (2

 مظخلسض الاهترهذ

كبازة كً صىزة أو هص مسجبؽ بلىىان و كىد الظغؽ كليه يخم الاهخلاٌ :  Hyperlink الازجباغ الدشلبى  (3

 .الى َرااللىىان

 

 ما امللصىد باللبازاث الخاليت ::   6ض 

 .ملظخخدميها الخدمت جلدم شسهت كً كبازة:  t Service Provider ( ISP ) Interneمصود الاهترهذ  (1

 كىاكد مدددة للخفاَم و الحديث و هرلً احهصة الىمبيىجس كبر شبىت الاهترهذ.البروجىهٌى :  (2

 كبازة كً صفدت ويب او اهثر مترابؼت مم بلظها جدذ اطم ملين .مىكم ويب:  (3
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 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   7ض 

مدسواث البدث هى مىاكم جىفس أفظل و اكصس ػسيم للىصٌى الى املللىماث  التى  يدخاحها املظخخدمين. (1

            ( ) 

 google.com.www    ( ).كلى شبىت  الاهترهذ َى    googleكىىان مدسن البدث  (2

 ( )   خدمت البريد الالىترووى كبر الاهترهذ هى وطيلت للىصٌى الى املللىماث . (3

خدمت البدث كبر الاهترهذ هى كىائم كىاويً بسيد الىتروهيت حظخخدم لخدىيل اي زطالت الى مجمىكت مً  (4

 ( )          الاشخاص.

كلى هصىص ، خدمت لخبادٌ السطائل الالىتروهيت و التى كد جدخىي   E-mailخدمت البريد الالىترووى  (5

 ( )         صىز ، للؼاث فديى  .

ا  بلع مىاكم الاهترهذ و هى خدمت البيم و الشساء مً خالٌ  خدمت املجمىكت خدمت (6 هى خدمت جىفَس

 ( )           الاهترهذ.

 

 : أهمل اللبازاث الخاليت بيلماث مىاطبت مً بين اللىطين  :   8ض 

  مىاكم البدث ( –الىيب  خدمت -  Twitter –الخجازة الالىتروهيت  –) خدمت  املجمىكت 

مً خاللها البدث فى مىاكم الىيب كً الىصىص ، الصىز ، مجمىكاث الاخباز و يمىً  مىاكم البدث   (1

 الىخب.

و حلسض ببرهامج خاص يظمى مخصفذ   HTMLهى كبازة صفداث جىخب بلغت حظمى  الىيب خدمت (2

Browser  . 

ا بلع مىاكم الاهترهذ و هى خدمت البيم و الشساء مً خالٌ الاهتره الخجازة الالىتروهيتخدمت   (3  ذ.جىفَس

 فيها ول مجمىكت جدىاٌو مىطىق مددد مثل السياطياث ، الجغسافيا ، الللىم خدمت املجمىكت  (4

  Twitter مً  مىاكم الىطائؽ الاحخماكيت  (5
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 :  أهخب املصؼلح الللمى الداٌ كلى ول كبازة مما يلى  :   9ض 

ا املظخخدمين كبر شبىت كبازة كً مىاكم جىفس افظل و اكصس ػسيم للىصٌى الى املللىماث التى يدخاحه (1

 مدسواث البدث..... ().......        الاهترهذ . 

 .......().......البريد الالىترووى  خدمت حظمذ لً بازطاٌ ملفاث الى شميل او اهثر فى اطسق وكذ. (2

    Facebook & Twitterجبادٌ الاخباز الاحخماكيت بين أفساد املجخمم مثل يخم فيها  (3

 ئؽ الاحخماكيت .......() .....مىاكم الىطا

هى بسهامج كبر الاهترهذ يجخمم املظخخدمين مً اهداء اللالم للخددر مم بلظهم البلع فى هفع الىكذ  (4

 )........خدمت املحادزت ......(   و يمىً زؤيت صىزة و طماق صىث  الصخص الاخس . 

 )........خدمت املجمىكت ......(  هى أماهً كلى الاهترهذ يجخمم فيها الىاض لخبادٌ الازاء و الافياز .  (5

هى كىائم كىاويً بسيد الىتروهيت حظخخدم لخدىيل اي زطالت الى مجمىكت مً الاشخاص و ليل كائمت  (6

 )...... اللىائم البريديت .......(        كىىان خاص.

 

 

 : أهمل اللبازاث الاجيت:    11ض 

 رهذ.مً اشهس مدسواث البدث فى شبىت الاهت  Google يلخبر  (1

كىائم للىاويً بسيد الىتروهيت حظخخدم لخدىيل اي زطالت الى مجمىكت مً خدمت اللىائم البريديت هى  (2

 الاشخاص و ليل كائمت كىىان خاص.

 خدمت هلل امللفاث و خدمت املحادزت و خدمت اللىائم البريديت.مً خدماث الاهترهذ    (3

 ساء مً خالٌ الاهترهذ.هى خدمت البيم و الش الخجازة الالىتروهيت حلخبر خدمت  (4

  http://www.ekb.egكىىان مىكم بىً امللسفت املصسي َى  (5
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 : ما امللصىد باللبازاث الخيت :   11ض 

ا ، مما   File transfer Protocol  ( FTP ) خدمت هلل امللفاث   (1 ا الاهترهذ لىلل امللفاث كبَر : هى خدمت جىفَس

 ذ لالشخاص جبادٌ امللفاث كبر شبىت  الاهترهذ بظهىلت،يدي

 HTMLهى وطيلت للىصٌى الى املللىماث و هى كبازة كً صفداث جىخب بلغت حظمى ‘:    WWWخدمت الىيب  (2

   Browserو حلسض ببرهامج يظمى مخصفذ  

 

 : أختر الاحابت الصحيدت ليل حملت مً الجمل الاجيت :   12ض 

هلل امللفاث ( هى اماهً كلى الاهترهذ يجخمم فيها الىاض  -اللىائم البريديت   – ملجمىكاثا  -خدمت ) املحادزت  (2

 لخبادٌ الازاء و الافياز و ول مجمىكت جسهص كلى مىطىق ملين.

 .َى اخد مىاكم الىطائؽ الاحخماكيت  ول ما طبم (  -   Twitter - Dial up  - Firefox  )  مىكم (3

حظمذ بازطاٌ ملف الى شميل لً ) او شمالء ( فى  ول طبم ( -الىيب   – ترووىالبريد الى –خدمت )  البدث  (4

 .اطسق وكذ

 

 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   13ض 

ا   Google Driveهما جلدم   Google Appشسهت حىحل جلدم مدسن  (1 لخدماث الخخصيً السحابى و غيَر

 ( )         مً خدماث الحىطبت .

 ( )      اطخخدام الحىطبت السحابيت.ال جىحد طلبياث جىاحه  (2

مً مصايا اطخخدام الحىطبت السحابيت ، كدم امياهيت الىصٌى الى مللىماجً كىد وحىد كؼل فى املىكم  (3

 ( )          أو الشبىت 

  Hardwareمً كيىب الحىطبت السحابيت جخفيع الخياليف املاديت مً خالٌ خفع الخيلفت املاديت ٌ  (4

 ( )          املظخخدمت .

 ( )     الحىطبت السحابيت جدخفف بيل ش ئ فى ميان واخد. (5

 ( ) الوشاء مشسوق الىترووى مثل مشسوق هدخاج الى بسمجياث مث بسهامج ميظم الىصىص. (6

 ( )    البيىت الخدخيت مً املىىهاث السئيظيت للحىطبت السحابيت. (7
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 : جيت أختر الاحابت الصحيدت ليل حملت مً الجمل الا:   14ض 

 ( ول ما طبم -   Red Hat  - Google  - Microsoftمً أشهس ملدمى خدمت الحىطبت السحابيت )  (1

( هى جىىىلىحيا مخؼىزة حلخمد كلى هلل امللالجت و   Red Hat  - Google  - Cloud  - الحىطبت السحابيت)  (2

 مظاخت الخخصيً الخاصت بجهاش الىمبيىجس .

( مً املىىهاث السئيظيت  Softwareالبرامج أو الخدماث   -  t Red Ha - Google  -) الحىطبت السحابيت  (3

 للحىطبت السحابيت. 

  

 : أهمل ول كبازة مً اللبازاث الخاليت باليلمت الصحيدت مً بين اللىطين :   15ض 

   -  Cloudالسحابت  –الخخصيً السحابى  –فىائد الحىطبت السحابيت  –)الخؼبيلاث السحابيت 

 املىطيلى السحابيت (  -  Cloud Computing  -  Googleالالىتروهيت  السحابت 

هى جىىىلىحيا مخؼىزة حلخمد كلى هلل امللالجت و مظاخت     Cloud Computingالسحابت الالىتروهيت  (1

   Cloudالخخصيً الخاصت بجهاش الىمبيىجس الى ما يظمى بالسحابت 

 ابيت  و الخخصيً السحابى و املىطيلى السحابيت .الخؼبيلاث السح السحابيت  مً خدماث الحىطبت  (2

 فىائد الحىطبت السحابيت.حلخبر امياهيت السبؽ  بين كدة مىاكم الىتروهيت مً  (3

 . Google مً أشهس مصودي خدمت الحىطبت السحابيت مجاها  (4

 

  أذهس ما حلسفه كً ::   16ض 

 مخؼلباث الدخٌى كلى الحىطبت السحابيت . (1

 حهاش الىمبيىجس  - أ

 م الدشغيلهـا - ب

 بسهامج مخصفذ الاهترهذ - ث

 جىفير اجصاٌ بشبىت الاهترهذ - ر

 مصود خدمت الحىطبت السحابيت - ج

  



 

21 
 

 فىائد الحىطبت السحابيت  (2

  hardwareخفع الخيلفت املاديت ٌ  - أ

 ليع َىان خاحت لشساء جساخيص للبرمجياث  او الخؼبيلاث - ب

 ليع َىان خاحت لشساء الخجهيزاث مثل الىخداث الخخصيييت - ث

 الخادم بشيل دائمطمان كمل  - ر

 مشازهت املصادز - ج

 امياهيت  السبؽ   بين كدة مىاكم الىتروهيت - ح

 

 أشهس ملدمى خدمت الحىطبت السحابيت (3

 Red Hat - أ

 Google - ب

 Microsoft - ث

 Amazon - ر

 

  ما امللصىد باللبازاث الخاليت ::   17ض 

 مصود خدمت الحىطبت السحابيت (1

 خدماث البريد الالىترووى - أ

 خدماث الخخصيً السحابى  - ب

 ماث املىطيلى السحابيتخد - ث

 الخؼبيلاث السحابيت - ر

 

 همىىن زئيس ى للحىطبت السحابيت Platformمىصت الدشغيل  (2

مً مىىهاث الحىطبت السحابيت و هى كملياث خفف و جخصيً امللفاث و الىصٌى الى كىاكد 

 البياهاث و جىـيم ذلً ليل املظخخدمين.
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  أختر الاحابت الصحيدت ::   18ض 

 (حميم ما طبم –البييت الخدخيت  –مىصت الدشغيل  –مج ئيظت للحىطبت السحابيت هى ) البراالس  املىىهاث (1

طسيت املللىماث الصخصيت  – مشازهت املصادز –مً فىائد الحىطبت السحابيت ) الخياليم املاديت اللاليت  (2

 الش ئ( –

 ( حميم ما طبم -  Amazon    - Google  - Microsoftمً أشهس ملدمى خدمت الحىطبت السحابيت )  (3

 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   19ض 

جىحد كليها البرامج و   Serversيمىً جصىز الحىطبت السحابيت كلى انها شبىت مً أحهصة خىادم مسهصيت  (1

 ( )  الخؼبيلاث املؼلىبت و َرٍ الخىادم مخصلت باحهصة همبيىجس خالٌ الاهترهذ.

 I Cloud  ،Google Music      ( )مً خالٌ البريد الالىترووى السحابيت  (2

 () حشمل الخجهيزاث املاديت مثل ملالجاث و خىادم ووطائؽ جخصيً .  Infrastructureالبييت الخدخيت  (3

 ( )  جىفير الاجصاٌ بشبىت الاهترهذ ال يلد مً مخؼلباث الدخٌى كلى الحىطبت السحابيت. (4

 ( )      مً فىائد الحىطبت السحابيت مشازهت املصادز. (5

 :     Google Docs: زجب الخؼىاث الخاليت الوشاء مظدىد باطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت و هى   21ض 

   Google Docs امليظدلت أختر مً اللائمت  (    2)      

   New( أطغؽ كلى ايلىهت  1)

 ( أهخب هص فى امليان املخصص  4)

 (أطغؽ و أهخب اطم املظدىد أهخب الىص املؼلىب 5)

 (أهخب اطم املظدىد 3)

 : اهمل اللبازاث الخاليت بيلماث مىاطبت   21ض 

 (Google App   -  مشازهتShare   -  طلبياث الحىطبت- New   -  Google  Drive  ) 

   Newاطغؽ كلى ايلىهت   Google Docsالوشاء مظدىد باطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت و هى  (1

  Share مشازهت   كلى ايلىهت  ملشازهت مظدىدن مم شمالئً اطغؽ (2

يخم ذلً كً ػسيم خظاب بسيدن     Google Driveالحىطبت السحابيت الطخخدام أخد خدماث  (3

 .الالىترووى الري كمذ باوشائه

 جدخاج الى الخؼبيلاث السحابيت الى اجصاٌ باالهترهذ.  طلبياث الحىطبت مً  (4

ا   DriveGoogle هما جلدم   Google App جلدم شسهت حىحل مدسن  (5 لخدماث الخخصيً السحابى و غيَر

  .مً خدماث الحىطبت
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 :    Googleاو فى    Gmailبسيد الىترووى فى : زجب الخؼىاث الخاليت الوشاء   22ض 

 فيخم جدميل الصفدت السئيظيت للمىكم ( 3)  

 مً أكلى الصفدت السئيظيت للمىكم  Gmail( أطغؽ كلى السابؽ  4)

 هترهذ بجهاشن( افخذ مظخلسض الا  1)

 بشسيؽ اللىىان ياملظخلسض  Google( زم أهخب كىىان مىكم   2) 

 

 بما َى مىاطب : : اهمل اللبازاث الخاليت  23ض 

 بسيد الىترووى. يجب ان يىىن لديً   Microsoft Office 365الحىطبت الخاصت ب  الطخخدام خدماث (1

و هخخاز مً     Newغؽ كلى ايلىهت هظ  Google Docsالوشاء مظدىد بخدمت الحىطبت السحابيت  (2

    Google Docsاللائمت امليظدلت 

 : : اهمل الخالى  24ض 

  ًصيً السحابى و املىطيلى السحابيتالبريد الاهترووى و الخخ الحىطبت السحابيت خدماث  م 

 

 أختر الاحابت الصحيدت ::   25ض 

 (  share –Copy  –Cut  –Paste ملشازهت مظدىدن مم شمالئً يخم الظغؽ كلى ايلىهت )  (1

 هخخاز  Google Driveب  الوشاء خظاب حديد (2

  (Sign in  –Copy account  –Delete account  – Create account ) 

  Googleفى حىحل هفخذ مظخلسض الاهترهذ بالجهاش زم هىخب كىىان مىكم   Gmailالوشاء بسيد الىترووى  (3

 ميم ما طبم(ح –اللىىان  –الخمسيس  –بشسيؽ ) الادواث 

 

 (  :  ( أو )  : طم كالمت )   26ض 

يجب وحىد بسيد الىترووى يخم اوشائه   Google Driveالطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت الخاصت ب  (1

 ( )         للحىطبت السحابيت.

 Drive. ()و اخخياز   Google Appsفى حىحل يخم الظغؽ كلى ايلىهت   Gmailالوشاء بسيد الىترووى  (2

  Google Driveيجب ان يىىن اليرطد املظاف ملشازهت مظدىد باطخخدام خدمت الحىطبت السحابيت  (3

 ( )         طمً هؼاق حىحل.

 Google Drive  . ( )يمىً خفف مظدىد جم اوشاءٍ باطخخدامخدمت الحىطبت السحابيت  (4
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 :   أهمل ما يلى:   27ض 

 خخدامً للىمبيىجس:مً كىامل الامان للحفاؾ كلى صحخً ازىاء اط - أ

 اختر الاطاءة املىاطبت للجهاش (1

 زىاوى 11دكائم ملدة  11خٌى هـسن ول  (2

 دكيلت 31ل دكيلت بلد و كف ملدة (3

 خسن يدن التى حظخخدم الفأزة. (4

 :   يلصد باملصؼلحاث : ماذا   28ض 

أو  املحادزت. : أي خسوج كً الادب و الاخالق فى غسفت  Cyber Bullyingالخلدي الالىتروى كبر الاهترهذ  - أ

 السطائل الفىزيت أو السطائل اللصيرة.

 وطم حلليم غير مهرب أو غير اخالقى فى مدادزت كلى الاهترهذ.  :  Contemptالاشدزاء  - ب

، جاحى بىثٍر مً بلع الجهاث التى حللً كً  زطائل الىتروهيت غي مسغىب بها :  Spamالسطائل املصعجت  - ث

 مىخجاتها او مجمىكت مً الاخباز.
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 : (  Scratchاهمل ما ياحى ) مىىهاث واحهت بسهامج :   29ض 

  
 شسيؽ اللىائم (1

 شسيؽ الادواث (2

 مىؼلت املىصت (3

 اليائً (4

 خلفيت املىصت (5

 مىؼلت اليائىاث (6

 شسيؽ الخبىيباث (7

 مىؼلت البرمجت (8

 مىؼلت مجمىكاث الاوامس (9

 (  وجمثل مىطم اليائً كلى املىصت  X , Yهلؼت )  (11

 

 : Scratchاللغت الى اللسبيت فى بسهامج  سجل خؼىاث حغيير :   31ض 

 مً شسيؽ اللىائم للبرهامج أطغؽ كلى زمص جدديد اللغت  

 مً اللائمت امليظدلت اخخاز اللغت املؼلىبت 
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  أختر الاحابت الصحيدت ::   31ض 

 ( لغت زطىميت لخلليم البرمجت بصىزة مسئيت  Scratch - Linux  - Windows )  ريلخب (1

 ( ول اهـمت الدشغيل  -  Linux  -  Windows)   كلى هـام الدشغيل   Scratchيمىً حشغيل  (2

 ( ول ما طبم –شسيؽ اللىائم  –) مىؼلت املىصت    Scratchمً مىىهاث الشاشت السئيظيت ٌ  (3

 ( جدديد اللغت  -  Sprite  -   Stageالسمص )  أخخاز    Scratchلخغيير لغت واحهت  (4

5)  (Scratch  -  Google Chrome  - Windows   .مً أَم مظخلسطاث الاهترهذ )  

 

 :  اللبازاث الخاليت اهمل:  32ض

ا كلى اليائً  وطم وؿيفت ول مً الاشياٌ الاجيت فى شسيؽ الادواث و جازيَر

 الىؿيفت السمص 

 جصغير اليائً  1

 جىبير اليائً  2

 مظاكفت اليائً  3

 مسح اليائً  4

 مظاكد البرهامج  5
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 :  وضح الفسق بين اوامس الخىساز الاجيت : 33ض 

  

 

 

 

 مساث 11يظخخدم  لخىساز الامس  يظخخدم  لخىساز الامس الى ما ال نهايت 

 

 (  :  ( أو )  طم كالمت )  : `34ض 

 ( )      .يمىً وطم صىزة مً ملف خلفيت للمىصت (1

 ( )       يىحد مـاَس مخلددة لجميم اليائىاث. (2

 ( )     س ال يىزس كلى هديجت الخىفير فى أي بسهامج .جسجيب الاوام (3

 ( )     ال يمىً الخدىم فى اججاٍ دوزان اليائً ازىاء الخصميم. (4

 

 اشسح هديجت جؼبيم املجمىكت البرمجيت الاجيت كلى اي وائً : : `35ض 

 حشغيل البرهامج (1

 25حغيير لىن اليائً باطخخدام الخازير  (2

 زاهيت 1الاهخـاز ملدة  (3

 وامس الظابلت جىسز  جىساز ال نهائى.الا  (4
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 : اهمل ما ياحى :  36ض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 كم بشسح الخلليماث البرمجيت الخاليت امللصىد بها :  37ض 

 

  

 زاهيت زم جخخفى 2جـهس السطالت ملدة 

 طالت  ال جخخفىجـهس الس 

 ؿهىز اليائً

 اخخفاء اليائً

 خرف اي جازيراث كلى اليائً
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 :  طم السكم الصىاب امام الىؿيفت :  38ض 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

    
 

 ( اخفاء اليائً كلى املىصت3) 

 اليظاز اليائً هاخيت  دوزان( 1) 

 الخالى كلى املىصت ( اؿهاز اليائً 5)

 ( الاهخـاز بملداز زاهيت واخدة2)

 ( جىساز ال نهائى4)
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