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السؤال األول :ضع إشارة (√) أمام اإلجابة الصحيحة واشارة (×) أمام اإلشارة الخاطئة .
( .1

) في تنسيق البحث يكون نوع الخط لمغة العربية ىو  Simplified Arabicولمغة اإلنجميزية ىو. Times New Roman

( .2

) الشبكة الشخصية ( )PINيتم بيا ربط األجيزة الرقمية الشخصية ضمن نطاق  10أمتار.

( .3

) من معايير تصميم عرض البوربوينت استخدام الخمفيات المعتمة وتجنب المضيئة.

( .4

) االتصال عبر االقمار الصناعية ىو أحد خيارات اإلتصال باإلنترنت.

( .5

)في تنسيق البحث صفحة العنوان (الصفحة الرئيسية) يكون ليا رقم.

( .6

) من معايير تصميم عرض البوربوينت استخدام اكثر من  42كممة في الشريحة الواحدة
( 7عالمات)

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة .
 .1في البحث حجم الخط لمعناوين الرئيسية في المغة العربية :
أ16 -

ب14 -

ج12 -

 .2ىي أحد أنواع األنماط التي تساعد في اعداد االبحاث المتعمقة بعمم النفس ،واألعمال التجارية ،والصحة :
أIEEE -

ب -نمط جمعية عمم النفس االمريكية ِ))APA

ج -نمط شيكاغو ()Chicago

 .3ىي شبكةيتم توصيل االجيزة فييا عمى شكل خط مستقيم بكابل واحد :
أ -شبكة النجمة

ب -شبكة الناقل

ج -شبكة الخادم/العمالء

 .4مصطمح يشير إلى وظيفة مستقمة ال تمتزم بمعايير حتمية وانما يمكن العمل عمييا من خالل اإلنترنت و أنت في منزلك :
أ -البريد اإللكتروني

ب -التجارة اإللكترونية

ج -العمل الحر عبر اإلنترنت

 .5ىيشبكة تستخدم الموجات (كبديل عن االسالك) لمربط بين االجيزة :
أ -شبكة اإليثرنت

ب -الشبكة االسمكية

ج -الشبكة السمكية
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 .6من الشرائح الرئيسية األربعة في عرض البوربوينت ىي شريحة العنوان ومن محتوياتيا :
ب -اسم المقدم

أ -مواضيع البحث

ج -بيانات التواصل

 .7من أشير متصفحات اإلنترنت :
بFirefox -

أChrome -

ج -جميع ما ذكر

السؤال الثالث :اذكر المصطمح لمجمل التالية.
( .1

( 5عالمات)

) ىي مجموعو من اجيزه الحاسوب واالجيزه الطرفيو التي تتصل مع بعضيا البعض باستخدام وسيمو اتصال

سمكية.
( .2

) ىي أحد الشرائح الرئيسية و تكون الشريحة الثانية في العرض وتعرض المواضيع التي سيتم الحديث عنيا خالل

العرض.
( .3

) شبكة تربط أجيزة الحاسوب في منطقة جغرافية محدودة وعادة تكون في مبنى واحد

( .4

) ىي شركة تعرض خدمة توصيل االنترنت لالفراد والمؤسسات التجارية وشركات صغيرة مزودة لخدمة االنترنت.

( .5

)ىو مكون رئيسي لعنوان الموقع االلكتروني وااليميل والروابط عمى االنترنت ( .) URL
( 4عالمات)

السؤال الرابع :قارن بين المفاىيم التالية .
1

شبكة المدن MAN

الشبكة الواسعة WAN

2

خط المشترك الرقمي غير المتماثل ADSL

خط المشترك الرقمي المتماثل SDSL
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السؤال الخامس :ناقش المفاىيم التالية .
 .1تحدث فيما تعرف عن استخدامات شبكة الحاسوب موضحا مزاياىا وعيوبيا.

( 8عالمات)
( 4عالمات)

ي عرض البوربوينت اذكر الشرائح الرئيسية ؟ ( 2عالمة)
 .2ف

 .3عرف المفاىيم التالية :


متصفح اإلنترنت :



التجارة اإللكترونية :

( 2عالمة)
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بالتوفيق والنجاح
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