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 ( × )  Single Windows Modeألول مرة يكون فى وضع  Gimpعند فتح برنامج  -0

  ( √تمثل وحدة ادخال واخراج معا فى نفس الوقت   )   Touch Screenشاشة اللمس  -4

 ( ×  هو نظام تشغيل مفتوح المصدر قابل للتطوير         ) Windowsنظام التشغيل  -3

 ( √الحذف المؤقت داخل سلة المحذوفات يمكن استعادته مرة اخرى                  )   -1

 ( √لتصدير الصورة فى شكلها النهائى بانواع مختلفة       )   Exportيستخدم االمر  -5

 األماللوحة   – الذاكرة الرئيسية  – وحدة المعالجة المركزية             

 ROM  الذاكرة الدائمة  -   RAMالذاكرة المؤقته           

 ملفات الصور االمتداد ..... عند الحفظ  Gimpيعطى برنامج  -0

(Doc – Xcf – Ext) 

 المحذوفات نضغط على ....لحذف ملف اومجلد نهائيا من سلة  -4

(Delete From Trash – Mov – Delete) 

 اداة ........ تستخدم لعمل دوران للصورة  -3

(Scale – Flip – Rotate) 

 تستخدم ....... فى نسخ جزء من الصورة فى مكان اخر بنفس الصورة  -1

(Smudge Tool – Blend Tool – Clone Tool) 

 جودتها عند تكبيرها أو تصغيرها ...من أنواع الصور التى تتميز بثبات  -5

(Gif – Raster Image – Vector Image) 

 

عبارة عن مجموعة من البرامج المسئولة عن ادارة الموارد المادية لجهاز الكمبيوتر ،كما :نظام التشغيل** 

من  Hardwareانه يعتبر بمثابة الوسيط بين المستخدم وبرامجه من جهة وبين المكونات المادية )األجهزة( 

 جهة أخرى .

 Wan الشبكة الموسعة   –  Lan  الشبكة المحلية:  أنواع الشبكات**

 

(Properties – 1000 – Ctrl +S – 1024 – Lasso – Eraser) 

 ....... لتحديد شكل حر من الصورة بطريقة حرةLasso تستخدم اداة ....... (0

 معا ....... ..Ctrl +S .....لحفظ الملف باستخدام مفاتيح االختصار نضغط على مفتاحى . (4

... من القائمة المختصرة ..........Properties ............لمعرفة اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بك نضغط على .. (3

 اليقونة جهاز الكمبيوتر 
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1) ............ Eraser.......... تستخدم الزالة مساحة لونية من الصور او الرسم .. 

  ( (Byte.. بايت ......1024 .........يساوى .. (Kbyte)الكيلوبايت  (5

byte  

hz 

 Vector Imageصور متجهات -            Raster Imageصور نقطية    

Filters 

 للمساعدة فى التعديل من مظهر الصورة   

وضع لونى مناسب جدا للصور والرسومات التى يتم عرضها على شاشة الكمبيوتر ويتكون من ثالثة ألوان أولية  -0

. RGB)) 

شبكة ) جهازين أواكثر من خالل وسيط اتصال سلكى او ال سلكى من اجل المشاركة فى المواردهى ربط  -4

   (الكمبيوتر

 ( الفحص الذاتىبرنامج )  برنامج مسئول عن فحص الجهاز والتأكد من سالمة كل وحداته  -3

 ( الملف)  مجموعة من البيانات التى تخزن داخل وسائط التخزين بامتدادات وانواع مختلفة  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

√

(√)ألوامر ايمكن للمستخدم توجيه األوامر والتعليمات لنظام التشغيل عن طريق ما يسمى بموجه  -0  

  )لحفظ نسخة من الملف باسم جديد فى نفس مكان الحفظ الحالى أو فى مكان آخر   Saveيمكن استخدام أمر حفظ  -4

 (√ )لتحديد مساحات لونية متشابهة بالصورة  Fuzzy Selectionتستخدم أداة التحديد  -3

 لملف الصورة ليتم حفظ جميع المعلومات عنها  Xcfامتداد  Gimpيعطى برنامج  Saveعند حفظ الصورة باألمر  -1

 (×)بعدم التغير فى جودة الصورة ووضوحها عند تكبيرها او تصغيرها  Raster Imageتتميز صورة -5

 (البيانات) هى مجموعة من الحقائق التى يمكن الحصول عليها عن طريق المشاهدة أو المالحظة  المعلومات -0

 ( Romالذاكرة الدائمة )     Ram بالذاكرة المؤقتة يوجد برنامج الفحص الذانى  -4

 )Ctrl+N )   ctrl+Shift+N يمكن انشاء مجلد جديد باستخدام مفاتيح االختصار  -3

 )Free Select(   فى تحديد جزء غير منتظم من الصورة بطريقة حرة Select Ellipseتستخدم األداة  -1

 )Flip Tool(    لعمل انعكاس رأسى أو أفقى للصورة  Scale Toolتستخدم اداة  -5
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 االدخال واالخراج معا (  -االخراج فقط  –)االدخال فقط               شاشة اللمس من وحدات  -0

 ( Hz – Biosالهيرتز – Byte)بايت      وحدة قياس سرعة المعالج هى ....ومضاعفاتها . -4

 نظام تشغيل مفتوح المصدر قابل للتطوير ويمتاز بسهولة االستخدام  -3

                      (Linux  - Mac Os X – Windows ) 

           المجلد من مكانه الحالى الى مكان آخر جديد فى نفس وسيط التخزين أو فى وسيط تخزين آخر تسمى ...نقل  -1

 حذف المجلد ( –قص المجلد  –)نسخ المجلد 

        Computerلمعرفة اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بك نختار االمر .... من القائمة المختصرة أليقونة  -5

(Delete  - Rename  - Properties  ) 

                    تستخدم األداة .... لمزج اللون الحالى مع األلوان المحيطة بها فى المساحة التى يتم تحريك األداة بها . -1

(Smudge Tool – Clone Tool – Blend Tool ) 

 ( Windows  - Tools  -Imageمن قائمة ) Transform Toolsيمكن الوصول الى أدوات  -1

 لقص جزء من الصورة ( –لتغيير مساحة الصورة  –.)لعمل دوران للصورة Crop Toolتستخدم األداة  -8

 يستخدم تبويب .... للتعديل واإلضافة والتحكم فى طبقات الصورة المختلفة  -9

                      (Layer  - Brushes – Channels ) 

  Fileاألمر ... من قائمة لتصدير الرسمة الى ملف بامتداد مناسب يتم اختيار  -01

           (Save  - Export – New ) 

  (                   )هى برامج كود المصدر الخاص بها متاح آلغراض االستخدام والتعديل والتطوير والتوزيع  (0
 (أندرويد)  نظام تشغيل مفتوح المصدر ويستخدم مع الهواتف المحمولة واالجهزة اللوحية  (4
 (نظامملفات ال)       ملفات تخص نظام التشغيل والبرامج واألجهزة المتصلة بالكمبيوتر ويجب عدم العبث بها (3
 Gimp (Moov Tool )أداة تستخدم لتحريك الصورة أو طبقات الصورة أو التحديد أو النص فى برنامج  (1
وضع لونى للصورة يتكون من األلوان األولية )األحمر واألخضرواألزرق( ويناسب كثيرا فى حالة عرض  (5

 (RGB)      الصور والرسومات من خالل شاشة الكمبيوتر
 ( Filterالفلتر )              يستخدم للمساعدة فى التعديل من مظهر الصورة  (1

 

Rom

 ألنه يمكن القراءة منها وال يمكن الكتابة عليها بواسطة المستخدم 

 WANشبكة واسعة المدى  -       LANشبكة محلية 

Gimp

 Noneنختار     Selectالنهاء التحديد على الصورة من قائمة   

 Shift + Ctrl +Aاومن لوحة المفاتيح نضغط على 
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 والمحمول الكمبيوتر المكتبى من أشكال أجهزة الكمبيوترالحديثة  -
 البيانات والمعلوماتيتكون نظام الكمبيوتر من عدة عناصر منها  -
 .الفأرة....وحدات االدخال هى األجهزة المسئولة عن ادخال البيانات المختلفة للجهاز ومن أمثلتها -

 للصق Pasteمن القائمة المختصرة له ثم نختار .. copy.احتياطية من المجلد نختار االمر .للحصول على نسخة  -

 file.....من قائمة  Saveلحفظ الصورة نختار األمر  -

 . هو مكان داخل وسيط التخزين يحتوى على ملف أومجموعة من الملفات.المجلد... -
 .....الواجه الرسومية..،..موجه األوامربطريقتين هما ..يمكن للمستخدم توجيه األوامر والتعليمات لنظام التشغيل  -

 لتحديد جزء بيضاوى الشكل من الصورة نستخدم أداة التحديد -

Free Select - Fuzzy Select – Ellipse Select  

 نختار االمر  Fileالنشاء ملف صورة جديدة من قائمة  -

Close – New – Open  

 .... هى اداة تستخدم لعمل تدرج لونى باستخدام اللون األمامى أو الخلفى  -

-Pencil Tool – Smudge Tool – Blend Tool 

 يستخدم األمر ... الستعادة الملف الذى تم حذفه  -

- Delete – Delete from Trash – Restore from Trash  

 )مساحة الصورة )الطول والعرضتستخدم أداة ... لتغيير  -

Rotate Tool – Scale Tool – Crop Tool  

   Flatten Imageلدمج جميع الطبقات لتصبح طبقة واحدة من قائمة ... نختار األمر  -

Image – File – Edit  

 تستخدم اداة .... لقص جزء من الصورة  -

- Rotate Tool – Move  Tool – Crop Tool  

 

 ( ram) ذاكرة تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربى وهى الجزء الذى يتعامل معه المستخدم -

 (شاشة اللمس)                      وحدة تستخدم لإلدخال واإلخراج معا -

  ( filter)                قائمة تستخدم فى التعديل من مظهر الصورة -

 ( pencil)          أداة من أدوات الرسم تستخدم للرسم اليدوى الحر -

 (شبكة الكمبيوتر)      هى ربط جهازين أوأكثر من خالل وسيط سلكى أو ال سلكى من أجل المشاركة فى الموارد -
 (مفتوحة المصدربرامج )  هى برامج كود المصدر الخاص بها متاح ألغراض االستخدام والتعديل والتطوير والتوزيع -
 (برنامج الفحص الذاتى) برنامج مسئول عن التأكد من سالمة وحدات الجهاز األساسية عند بدء تشغيل الكمبيوتر -

 )البيانات (هى مجموعة من الحقائق التى يمكن الحصول عليها عن طريق المشاهدة أو المالحظة  المعلومات -

 ( hz)الهيرتز  ومضاعفاتها. Byteالبايت وحدة قياس سرعة المعالج هى  -

 اعداد/ منصور حسن على
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 اعداد/ منصور حسن على
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 Tools (windows )من قائمة  Single Window Modeفى وضع    Gimpيمكن تغيير واجهه برنامج ال -

 ( xcf)لملف الصورة التى تم حفظها  Wavامتداد  Gimpيعطى برنامج  Saveعند حفظ الصورة باألمر  -

 (مفتوح المصدر)  مغلقة المصدرمن تصنيفات أنظمة التشغيل  Linuxيعتبر نظام التشغيل  -

 تتميز بعدم التغيير فى جودة الصورة عند تكبيرها أو تصغيرها ومساحتها التخزينية صغيرة  الصورة النقطية -

 (صور متجهات)

 

- 

 (√)                         من اللون األحمر واألزرق واألخضر Rgbيتكون نظام األلوان  -

 (×)                    Txtيأخذ الملف االمتداد  Gimpعند حفظ ملف الصورة فى برنامج  -

 (×)                  للحذف النهائى للملفات والمجلدات  Move To Trashيستخدم األمر  -

 (√)                             مل مع الهواتف المحمولة نظام التشغيل أندرويد يستخدم للتعا -

 (×)                                                 تحتفظ بالبيانات بشكل دائم  Ramالذاكرة  -

 (×)    المعلومات عبارة عن الحقائق األولية التى يتم الحصول عليها عن طريق المشاهدة -

 (×)              ألول مرة يكون فى وضع نافذة ذات وضع واحد Gimpعند فتح برنامج  -

(Gimp – Hz – Select – Ellipse Tool –Scale Tool –  المجلد– )الفحص الذاتى 

 .عبارة عن مكان داخل وسيط التخزين يحتوى على ملفات ومجلدات فرعية  .المجلد .. -

 ... يستخدم فى إنشاء ومعالجة ملفات الصور. Gimpبرنامج .. -

 . Select...من قائمة  Noneإللغاء التحديد يتم اختيار األمر  Gimpفى برنامج  -

 . لتغيير مساحة الصورة وأبعادها .. Scale Tool..تستخدم األداة  -

 . لقياس سرعة المعالج . Hz.تستخدم وحدة القياس . -

 .. Ellipse Tool...لتحديد جزء من الصورة على شكل بيضاوى تستخدم األداة  -

 الفحص الذاتىبرنامج بالذاكرة الدائمة يستخدم للتأكد من سالمة وحدات الجهاز االساسية  -

 العمود )ب( العمود )أ(

 البيانات 4 كيلوبايت تساوى واحد 0141 .0

 مفتوحة المصدر 1 المادة الخام للمعلومات .4

 جيجابايت  Pixelمن أنواع الصور وهى عبارة عن نقاط صغيرة متجاورة تسمى  .3

 Raster Image 3 برمجيات يمكن مشاهدة وتعديل الكود الذى كتبت به .1
 ميجابايت  0 

  شاشة اللمس....من وحدات االدخال واإلخراج معا -0

  Save. نختار األمر .file.لحفظ ملف الصورة من قائمة  -4

  .wan........وLAN....تنقسم الشبكات من حيث النوع الى شبكة  -3
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 وحدات اإلخراج( – None – Android – Rgb –صندوق الطبقات – Hzالهيرتز –)وحدات اإلدخال 

 مفتوح المصدر ويمكن استخدامه على األجهزة اللوحية ..  Android.نظام التشغيل  -0

 يتم عن طريقها إدخال البيانات لجهاز الكمبيوتر إلجراء عمليات المعالجة عليها  .وحدات اإلدخال .. -4

 .Hzالهيرتز ...تقاس سرعة المعالج بوحدة تسمى  -3

 .. None..واختر Selectافتح قائمة  Gimpإلزالة التحديد فى برنامج  -1

  Gimpمن مكونات واجهه برنامج ال  ..صندوق الطبقات ... -5

 مناسب جدا للصور التى يتم عرضها على شاشة الكمبيوتر .. Rgb..الوضع اللونى  -1

 (√)                               تعتبر شبكة االنترنت نوع خاص من الشبكات الواسعة المدى -0

 (×)                        أحد أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر Mac Os Xيعد نظام التشغيل  -4

 (√)         نظام التشغيل عبارة عن مجموعة من البرامج المسئولة عن ادارة الموارد المادية -3
 (×)          المجلد مجموعة من البيانات التى تخزن داخل وحدات التخزين بامتدادات مختلفة -1

 (√)                           الحذف المؤقت داخل سلة المحذوفات يمكن استعادته مرة أخرى  -5

 (×)               Gimpفى برنامج   Windowsيمكن الوصول الى أدوات الرسم من قائمة  -1

 (×)                                         Gimpفى برنامج  Blend Toolمن أدوات التحديد  -1

 ( البيانات) هى مجموعة من الحقائق التى يمكن الحصول إليها عن المشاهدة  -0
 (ملفات النظام) ملفات تخص نظام التشغيل واألجهزة المتصلة بالكمبيوتر وال يجب العبث بها  -4

 ( المعلومات) من أشكالها الجداول والتقارير والرسوم البيانية وتم معالجتها  -3
 (وحدة النظام) من المكونات األساسية لجهاز الكمبيوتر وتشمل وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق -1

 ( الفحص الذاتى)برنامج يقوم بالتأكد من سالمة كل وحدات الكمبيوتر األساسية  -5

  Saveو  Save Asما الفرق بين  -Rom                      4و Ramقارن بين الذاكرة  -0

Ram Rom  Save Save as 

تسمى ذاكرة القراءة 

 والكتابة

يمكن استخدامه عند   تسمى ذاكرة القراءة فقط

 انشاء الملف الول مرة

يستخدم عند انشاء 

 الملف ألول مرة

يطلق عليها الذاكرة 

 الدائمة

 تعديليستخدم عند اجراء   يطلق عليها الذاكرة المؤقتة

على الملف مع الرغبة 

فى حفظ التعديل فى نفس 

الملف كما هو وبنفس 

 االسم

يستخدم عند الرغبة فى 

حفظ الملف بعد تعديلع 

باسم جديد مع االحتفاظ 

بالملف االصلى وعند 

حفظ الملف بامتداد 

 مختلف

تفقد محتوياتها عند 

 انقطاع التيار الكهربائى

محتواها ثابت ال يتأثر 

 التيار الكهربىبانقطاع 

 

يمكن التعديل فيها من 

 المستخدم

ال يمكن التعديل فيها من 

 المستخدم
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 لترم أو –المراجعة النهائية والتوقعات المرئية فى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                الصف األول االعدادى 

      10001141110                قناة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اليوتيوب      -اعداد/ منصور حسن على    

 

   

 ( وحدة النظام)                                        هي المكون المادي األساسي لجهاز الكمبيوتر -0
 ( نظام التشغيل)                     يعتبر بمثابة الوسيط بين المستخدم والمكونات المادية لجهاز الكمبيوتر -4
 ( امملفات النظ) ويجب عدم العبث بها أو حذفها حتى ال يختل عمل نظام التشغيل هي ملفات تخص نظام التشغيل -3
 ( مشاركة الملفات)                    هي عملية نشر المعلومات المخزنة رقميا من خالل شبكات الكمبيوتر  -1

  ب( اجب عن األسئلة االتية
 اذكر مفهوم كال من الملف والمجلد  (0

 نات التي تخزن داخل وسائط التخزين بأنواع وامتدادات مختلفةالملف هو مجموعه من البيا

    المجلد هو مكان داخل وسيط التخزين يحتوي على ملف او مجموعه من الملفات او المجلدات الفرعية

  ( أمام الخاطئة ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )   -السؤال الثاني : 

 (       ×ميجا بايت    )     4118تيرا بايت تساوى  2 (0
4) Hz      (  ومضاعفاتها هي وحدة قياس سرعه المعالج√       ) 
 (                × )        Androidو  windowsمن أنظمة التشغيل المغلقة المصدر نظام  (3
 (     √)          Guiتتميز أنظمة التشغيل الحديثة بتوفر واجهة    (1
 (       ×امتداد اللمف يتكون غالبا من اربعه حروف     )      (5
 (      ×تعتبر شبكة األنترنت نوع خاص من الشبكات محدودة المساحة )       (1

 ضع رقم كل أداة من العمود ) أ ( امام الوظيفة التي تناسبها من العمود )ب(  -السؤال الثالث : 

 ) ب ( ) أ (

0- Lasso Tool     (1      تستخدم لقص جزء من الصورة ) 

4- Blend Tool      (3    تستخدم لنسخ جزء من الصورة في مكان أخر ) 

3- Clone Tool       (4    تستخدم لعمل تدرج لونى ) 

1- Move Tool       (0   تستخدم للتحديد بطريقة حرة ) 

5- Magic wand tool       (5   تستخدم لتحديد مساحات لونية متشابهة ) 

1- Crop Tool    (1       تستخدم لتحريك الصورة ) 

  اختر اإلجابة الصحيحة من بين االقواس فيما يلى -السؤال الرابع : 
 (Image –Help – Windowsات وضع واحد وذلك من قائمة  )فى وضع نافذة ذ Gimpيمكن جعل برنامج  -0

 (  Save   )    -New  –Open                        نختار االمر     Fileالنشاء ملف صورة جديدة من قائمة  -4
 (  Xcf –Xfc  –Jpj     (                 الصورة بامتداد                            Gimpيحفظ برنامج  -3
 ( Export –Save  –Import   (       نختار األمر    Fileلتصدير الرسم الى ملف بامتداد مناسب من قائمة  -1
 (  rBlu -Weave  –Film)                                    لطمس وتعتيم الصورة نستخدم فلتر            -5

 ( Raster –Vector  – Rgb)                                      من األوضاع اللونية للصور      -1
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