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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 بٓو أعئًة " ايصف األٍٚ اإلعزارى  "

 ""ايرتّ ايجاْى
 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

ْرتْت عباصة عٔ زتُٛعة َٔ ايؾبهات املرتابطة َع بعطٗا ايبعض َغتعضض اإل .1

ٚتتهٕٛ نٌ ؽبهة َٔ زتُٛعة َٔ أدٗظة ايهُبٝٛتض ٚخطٛط اتصاٍ 

                                    )    (              .            .                                                                                                                 َٚعزات.

2. Google Chrome اِٖ َغتعضضات اإلْرتْت َٔ.                                                              )    (                                                                                                

                                                                                            )    (                .يإلتصاٍ باإلْرتْت حنتاز إىل دٗاط نُبٝٛتض )َجبت ب٘ ناصت ؽبهة( .3

أٚ أنجض َرتابطة َع بعطٗا حتت  "Web Page"ايربٚتٛنٍٛ عباصة عٔ صفشة ٜٚب  .4

                   )    (                                                                                                                                          .اعِ َعني

                                                                      )    (                ٖٛ املغئٍٛ عٔ تبارٍ املًفات َٔ اإلْرتْت ٚإيٝٗا.   Web Pageَٛقع ايٜٛب  .5

 

 -اإلدابة :

 خطأ – 5    خطأ-4    صح –3  صح  -2   خطأ -1

 

  ٌُتٝ٘ :آلاايعباصات أن- 
 ؽبهة اإلْرتْت(-بضتٛنٍٛ -IP- Internet Explorer –)يإلتصاٍ باإلْرتْت 

ٖى ؽبهة َهْٛة َٔ زتُٛعة َٔ ايؾبهات املرتابطة َع بعطٗاايبعض ٚتتهٕٛ ................ .1

 .نٌ ؽبهة َٔ زتُٛعة َٔ أدٗظة ايهُبٝٛتض ٚخطٛط اتصاٍ َٚعزات
 ......................َٔ أِٖ َغتعضضات اإلْرتْت .2
 .Internet Service Provider..............حتتاز إىل َظٚر أٚ َكزّ خزَة اإلْرتْت  .3
 .............قٛاعز يإلتصاٍ بني أدٗظة ايهُبٝٛتض عرب ؽبهة اإلْرتْت تغُى  .4
 .ٖٛ املغئٍٛ عٔ ْكٌ ايبٝاْات َٔ دٗاط نُبٝٛتض آلخض .............بضٚتٛنٍٛ .5

 
 -اإلدابة :

  Internet Explorer -2     هة اإلْرتْتؽب-1    

 IP– 5            بضتٛنٍٛ-4 يإلتصاٍ باإلْرتْت –3
 

 : انتب املصطًح أٚ املفّٗٛ ايعًُى ايزاٍ عًى نٌ عباصة مما ًٜى 
 )                  (أٚ أنجض َرتابطة َع بعطٗاٚهلااعِ َعني  "Web Page"عباصة عٔ صفشة ٜٚب  .1
 )                  (        .             ٔ صشة تٛصٌٝ ايبٝاْات َٔ دٗاط نُبٝٛتضآلخضٖٛ املغئٍٛ عٔ ايتشكل َ .2
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ؽبهة َهْٛة َٔ زتُٛعة َٔ ايؾبهات املرتابطة َع بعطٗا ايبعض ٚتتهٕٛ  .3

          )                  (         نٌ ؽبهة َٔ زتُٛعة َٔ أدٗظة ايهُبٝٛتض ٚخطٛط اتصاٍ َٚعزات . 
َغتٓز ب٘ ستتٛى إيهرتْٚى ٜٓؾض عًى ؽبهة اإلْرتْت , ٜٚتِ عضضة َٔ عباصة عٔ  .4

 )                  (                                                                        خالٍ بضْاَر َغتعضض اإلْرتْت. .               
 )                  (                                    .        َٔ عٓاصض عٓٛإ ايٜٛب اختصاص ذنزر ْٛع ايربٚتٛنٍٛ .5
               )                  (   .ٖى أٍٚ صفشة مبٛقع ايٜٛب ٚايتى َٔ خالهلا ٜتِ االْتكاٍ يباقى صفشات املٛقع .6

 

 -اإلدابة :

  ؽبهة االْرتْت–TCP 3بضٚتٛنٍٛ  -2      َٛقع ايٜٛب-1    

 ايصفشة ايضئٝغٝة -http                 6 –5 صفشة ايٜٛب -4    

 

 صٌ َٔ ايعُٛر(A)   مبا ٜٓاعب٘ َٔ ايعُٛر(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛر (A)ايعُــــــــــــــٛر 

 WWW )أ( ٖٛ املغئٍٛ عٔ تبارٍ املًفات َٔ اإلْرتْت ٚإيٝٗا. 1

 TCP/IP )ب( َٔ أِٖ َغتعضضات اإلْرتْت. 2

 Eg )ز( املغتدزَة فى اإلْرتْت. َٔ أؽٗض ايربٚتٛنٛالت 3

ؽبهة ايؾبهات  (World Wide Web)اختصاص  4

 ايعاملٝة.

 Ftpبضٚتٛنٍٛ  )ر(

 Fire Fox )ٙ( اختصاص ذنزر ايبًز َٔ عٓاصض عٓٛإ َٛقع ايٜٛب. 5

 
 -اإلدابة :

 ز  – 5       أ-4        ب–3     ٙ -2       ر-1    

 

 :  ٘ٝأنٌُ ايعباصت اآلت 

 ................................................................... ٖى اإلْرتْت  -1

 .................................َٔ َتطًبات االتصاٍ باإلْرتْت :...... -2

 ..........عباصة عٔ :.... Hyper Linkاالصتباط ايتؾعبى  -3

 -اإلدابة :

َع بعطٗا ايبعض ٚتتهٕٛ نٌ  ٖى ؽبهة َهْٛة َٔ زتُٛعة َٔ ايؾبهات املرتابطة-1    

ؽبهة َٔ زتُٛعة َٔ أدٗظة ايهُبٝٛتض ٚخطٛط اتصاٍ َٚعزات , ٜٚتِ َٔ خالهلا تٓعِٝ 

       عًُٝةاالتصاٍ باإلضافة إىل ايربزتٝات ايالطَة يعًُٝة االتصاٍ.

 دٗاط نُبٝٛتض )َجبت ب٘ ناصت ؽبهة(. -2    

 Internet Service Provider (ISP)َظٚر أٚ َكزّ خزَة اإلْرتْت -
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 َغتعضض اإلْرتْت: ٖٚٛ عباصة عٔ بضْاَر.-
عباصة عٔ صٛصةأٚ ْص فى صفشة ايٜٛب َضتبط بعٓٛإ َعني ٚعٓز ايطػط عًٝ٘ ٜتِ  –3     

االْتكاٍ إىل ٖشا ايعٓٛإ املضتبط ب٘ ,ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖشا ايعٓٛإ راخٌ ْفػ 

  املٛقع أٚ فى َٛقع آخض

  

 ٝة :َا املكصٛر بايعباصات ايتاي 

 .Internet Service Provider (ISP)َظٚر خزَة اإلْرتْت  .1

 ايربٚتٛنٍٛ. .2

 َٛقع ايٜٛب. .3

 -اإلدابة :

       َٔ َتطًبات االتصاٍ باالْرتْت.-1    

ٖٛ قٛاعز ستزرة يًتفاِٖ ٚاذتزٜح , ٚنشيو أدٗظة ايهُبٝٛتض عرب ؽبهة اإلْرتْت حتتاز إىل  -2    

 حتزٜز قٛاعز االتصاٍ.
أٚ أنجض َرتابطة َع بعطٗا حتت اعِ َعني , ٚختظٕ عًى  Web Pageة عٔ صفشة ٜٚب عباص –3     

 دٗاط خارّ ايٜٛب 

(Web Server)  َٚٛقع ايٜٛب ي٘ عٓٛإ عًى ؽبهة اإلْرتْت ,(URL) . ٜغُى عٓٛإ املٛقع 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

ٖى َٛاقع تٛفض أفطٌ ٚأقصض طضٜل يًٛصٍٛ إىل املعًَٛات ايتى ستضنات ايبشح  .1

 )    (                                                                                                          ذنتادٗا املغتدزَني .

                                                                                                                                                         )    (  google.com.www.  عًى ؽبهة اإلْرتْت  googleعٓٛإ ستضى ايبشح  .2

خزَة ايربٜز اإليهرتْٚى عرب االْرتْت ٖى ٚعًٝة يًٛصٍٛ إىل  .3

                                                                                                                                                                   )    (                                                        .                                                                       .املعًَٛات

خزَة ايبشح عرب اإلْرتْت ٖى قٛائِ عٓاٜٚٔ بضٜز إيهرتْٚٝة تغتدزّ يتشٌٜٛ أى  .4

 )    (                                                                                               .       صعاية إىل زتُٛعة َٔ األؽداص

ٌ االيهرتْٚٝة ٚايتى قز خزَة يتبارٍ ايضعائE-Mailخزَة ايربٜز اإليهرتْٚى  .5

 )    (                                            إخل.     . حتتٛى عًى ْصٛص , صٛص , يكطات فٝزٜٛ ....

خزَة اجملُٛعة ٖى خزَة تٛفضٖا بعض َٛاقع اإلْرتْت ٖٚى خزَة ايبٝع ٚايؾضاء َٔ  .6

 )    (                                                                                                                        .خالٍ اإلْرتْت

 

 -اإلدابة :

 خطأ -6   صح   –5 أ   خط-4      خطأ –3    خطأ -2      صح -1
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  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
 خزَة ايٜٛب(-ايتذاصة االيهرتْٚٝة -Twitter -َٛاقع ايبشح  –)خزَة اجملُٛعة 

ميهٔ َٔ خالهلا ايبشح فى َٛاقع ايٜٛب عٔ ايٓصٛص, ٚايصٛص , ................ .1

 .ٚزتُٛعات األخباص , ايهتب .إخل
ٚتعضض بربْاَر خاص  HTMLٖى عباصة عٔ صفشات تهتب بًػة تغُى ................. .2

 "Browser"ٜغُى َتصفح 
 .ايؾضاء َٔ خالٍ اإلْرتْتتٛفضٖا بعض َٛاقع اإلْرتْت ٖٚى خزَة ايبٝع ٚ..............خزَة  .3
 فٝٗا نٌ زتُٛعة تتٓاٍٚ َٛضٛع ستزر َجٌ ايضٜاضٝات, ادتػضافٝا ,ايعًّٛ.............. .4
 ..............َٔ َٛاقع ايٛعائط اإلدتُاعٝة .5
 

 -اإلدابة :

  خزَة ايٜٛب -2                     َٛاقع ايبشح-1   

 Twitter–5  خزَة اجملُٛعة-4 ايتذاصة اإليهرتْٚٝة –3

 

 تب املفّٗٛ أٚ املصطًح ايعًُى ايزاٍ  عًى ايتاىلأن :- 
عباصة عٔ َٛاقع تٛفضأفطٌ ٚأقصض طضٜل يًٛصٍٛ إىل املعًَٛات ايتى ذنتادٗا املغتدزَني عرب  .1

 .ؽبهة اإلْرتْت
 .خزَة تغُح يو بإصعاٍ ًَفات إىل طٌَٝ أٚ أنجض فى أعضع ٚقت .2
 .Twitter & Facebookاجملتُع َجٌ ٜتِ فٝٗا تبارٍ األخباص اإلدتُاعٝة بني أفضار .3
ٖٛ بضْاَر عرب اإلْرتْت دنتُع املغتدزَني َٔ أحناء ايعامل يًتشزخ َع بعطِٗ ايبعض فى  .4

 .ْفػ ايٛقت, ٚميهٔ صؤٜة صٛصة ٚمساعصٛت ايؾدص اآلخض
 ٖى أَانٔ عًى اإلْرتْت دنتُع فٝٗاايٓاؼ يتبارٍ اآلصاء ٚاألفهاص. .5
غتدزّ يتشٌٜٛ أى صعاية إىل زتذُٛعة َٔ ايؾداص ٖى قٛائِ عٓاٜٚٔ بضٜز إيهرتْٚٝة ت .6

 ٚيهٌ قائُة عٓٛإ خاص.
 

 -اإلدابة :

 ايربٜز اإليهرتْٚى -2         ستضنات ايبشح-1

 خزَة احملارثة-4              خزَة تٛفري َٛاقع ايٛعائط اإلدتُاعٝة–3 

 خزَة ايكٛائِ ايربٜزٜة -6خزَة اجملُٛعة        –5 

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
 ٜعترب......َٔ أؽٗض ستضنات ايبشح فى ؽبهة اإلْرتْت. .1
 خزَة ايكٛائِ ايربٜزٜة ٖى ....................... .2
 َٔ خزَات اإلْرتْت..............ٚ.......ٚ........ .3
 تعترب خزَة.............ٖى خزَة ايبٝع ٚايؾضاء َٔ خالٍ االْرتْت. .4
 ............عٓٛإ َٛقع بٓو املعضفة املصضى ٖٛ..... .5
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 -اإلدابة :

    1-Google 

ٖى قٛائِ يعٓاٜٚٔ بضٜز إيهرتْٚٝة تغتدزّ يتشٌٜٛ أى صعاية إىل زتُٛة َٔ األؽداص  -2    

ٚيهٌ قائُةعٓٛإ خاص , ٚأى صعاية تضعٌ إىل ايكائُة حتٍٛ تًكائٝا إىل مجٝع املؾرتنني فى 

 ايكائُة.

 خزَة ايكٛائِ ايربٜزٜة. – خزَة احملارثة –خزَة ْكٌ املًفات  –3    

 Http://www.ekb.eg -5ايتذاصة اإليهرتْٚٝة.    -4    
 

 : َا املكصٛر بايعباصات ايتايٝة 

 .(File Transfer Protocol FTP)خزَة ْكٌ املًفات  .1

 .WWWخزَة ايٜٛب  .2

 

 -اإلدابة :

املًفات عرب ؽبهة  ٖى خزَة تٛفضٖا اإلْرتْت يٓكٌ املًفات عربٖا, مما ٜتٝح يألؽداص تبارٍ-1    

       .اإلْرتْت بغٗٛية

ٚتعضض بربْاَر  Htmlٖى ٚعًٝة يًٛصٍٛ إىل املعًَٛات, ٖٚى عباصة عٔ صفشات تهتب بًػة  -2    

 .Browserخاص ٜغُى َتصفح 

 

 دابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلتٝ٘اخرت اإل : 

يتبارٍ اآلصاء ٚاألفهاص , ٚنٌ ٖى أَانٔ عًى اإلْرتْت دنتُع فٝٗا ايٓاؼ .. ..........خزَة .1

 .زتُٛعة تضنظ عًى َٛضٛع َعني

 ْكٌ املًفات( –ايكٛائِ ايربٜزٜة  –اجملُٛعات  –) احملارثة 

 .ٖٛ أسز َٛاقع ايٛعائط اإلدتُاعٝة..........َٛقع .2

(Twitter- Dial Up – Fire Fox- )نٌ َا عبل 

 .فى اعضع ٚقت تغُح بإصعاٍ ًَف إىل طٌَٝ يو )أٚ طَالء(............خزَة .3

 نٌ َا عبل( –ايٜٛب  –ايربٜز اإليهرتْٚى  –) ايبشح 

 

  -اإلدابة :

  ايربٜز اإليهرتْٚى -Twitter     3 -2       اجملُٛعات -1

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

زَات رت Google Driveنُا تكزّ  Google Appؽضنة دٛدٌ تكزّ ستضى  -1

 )    (                                             .ايتدظٜٔ ايغشابى, ٚغريٖا َٔ خزَات اذتٛعبة

                                                                                                                        )    (                                 .    ال تٛدز عًبٝات تٛاد٘ اعتدزاّ اذتٛعبة ايغشابٝة -2
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َٔ َظاٜا اعتدزاّ اذتٛعبة ايغشابٝة, عزّ إَهاْٝة ايٛصٍٛ إىل  -3

                                                                                                                                                          )    (                                     .َعًَٛاتو عٓز ٚدٛر عطٌ فى املٛقع أٚ ايؾبهة

َٔ عٝٛب اذتٛعبة ايغشابٝة ختفٝض ايتهايٝف املارٜة َٔ خالٍ خفض  -4

                                                                    )    (                                                  .املغتدزَة Hardwareايتهًفة املارٜة يـ

 )    (                            . اذتٛعبة ايغشابٝة حتتفغ بهٌ ؽىء فى َهإ ٚاسز -5

إلْؾاء َؾضٚع إيهرتْٚى َجٌ َؾضٚع " َزصعتو" حنتاز إىل بضزتٝات َجٌ بضْاَر  -6

   )    (                                                                                             .          َٓغل ْصٛص

                                                                              )    (            .            ايبٓٝة ايتشتٝة َٔ املهْٛات ايضئٝغٝة يًشٛعبة ايغشابٝة -7

 -اإلدابة :

 صح-7صح         -6صح   –5   خطا -4     خطأ–3     خطا -2    صح -1

 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 َٔ أؽٗض َكزَى خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة ....... -1

 (Red Hat – Google –Microsoft – )نٌ َا عبل 

يتدظٜٔ ارتاصة ظٗاط ..........ٖى تهٓٛيٛدٝا َتطٛصة تعتُز عًى ْكٌ املعادتة َٚغاسة ا -2

 ايهُبٝٛتض.

(- Cloud اذتٛعبة ايغشابٝة- Red Hat– Google) 

( ٜتِ  Servers, أٚ ) زتُٛعة َٔ ادٗظة ارتٛارّ Serverٖٚى دٗاط خارّ ............ -3

 .ايٛصٍٛ إيٝ٘ عٔ طضٜل اإلْرتْت, يتتشٍٛ ايرباَر ٚايتطبٝكات إىل خزَات تكزّ يٝو

 (Red Hat– Google -بٝة اذتٛعبة ايغشا- Cloud)ايغشابة

 ...........َٔ املهْٛات ايضئٝغٝة يًشٛعبة ايغشابٝة.-4

 (Red Hat– Google -اذتٛعبة ايغشابٝة Software-)أيرباَر أٚ ارتزَات 

 -اإلدابة :

 Softwareايرباَر أٚ ارتزَات  -Cloud 4ايغشابة –3اذتٛعبة ايغشابٝة  -2  نٌ َا عبل -1
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

  تٝآلاأنٌُ ايعباصات: ٘- 
ايتدظٜٔ -املٛعٝكى ايغشابٝة -فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة –)ايتطبٝكات ايغشابٝة 

 Cloud"اإليهرتْٚٝة Cloud-ايغشابة – Google-ايغشابة  -ايغشابى
Computing) 

...............ٖى تهٓٛيٛدٝا َتطٛصة تعتُز عًى ْكٌ املعادتة َٚغاسة ايتدظٜٔ ارتاصة ظٗاط -1

 .(Cloud)بايغشابة  ايهُبٝٛتض إىل َا ٜغُى
 َٔ خزَات اذتٛعبة ايغشابٝة........ٚ......ٚ......-2
 تعترب إَهاْٝة ايضبط بني عزة َٛاقع إيهرتْٚٝة َٔ ..............-3
 .....................َٔ أؽٗض َظٚرى خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة زتاْا....-4

 

 -اإلدابة :

  "Cloud Coputing"ايغشابة اإليهرتْٚٝة-1     

 ايتطبٝكات ايغشابٝة –ايتدظٜٔ ايغشابى  -املٛعٝكى ايغشابٝة -2 

 Google -4 فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة –3
 

 :  ٔاسنض َا تعضف٘ ع- 

 َتطًبات ايزخٍٛ عًى اذتٛعبة ايغشابٝة ؟  -1

 فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة؟ -2

 أؽٗض َكزَى خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة ؟ -3

 -اإلدابة :

تٛفري اتصاٍ بؾبهة اإلْرتْت  –بضْاَر َتصفح اإلْرتْت  –ايتؾػٌٝ ْعاّ  –دٗاط ايهُبٝٛتض -1   

  َظٚر خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة. –

 املغتدزَة . Hardwareأ.خفض ايتهًفة املارٜة يـ -2 

 ب. يٝػ ٖٓاى سادة يؾضاء ايتذٗٝظات َجٌ ايٛسزات ايتدظٜٓٝة ايطدُة .    

 دـ.ضُإ عٌُ ارتزَة بؾهٌ رائِ.    

 ة املصارص       ر. َؾاصن     

 ٙ.إَهاْٝة ايضبط بني عزة َٛاقع إيهرتْٚٝة.    

 ٚ.اذتٛعبة ايغشابٝة حتتفغ بهٌ ؽئ فى َهإ  ٚاسز.    

  Google – Microsoft ؽضنة -Amazon Red Hat-ؽضنة-3

 : َا املكصٛر بايعباصات ايتايٝة- 

 َظٚر خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة ؟ -1

 يًشٛعبة ايغشابٝة؟ نُهٕٛ صئٝغى  Platformَٓصة ايتؾػٌٝ  -2
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 -اإلدابة :

–خزَات املٛعٝكى ايغشابٝة –خزَات ايتدظٜٔ ايغشابى  -خزَات ايربٜز اإليهرتْٚى-1   

 ايتطبٝكات ايغشابٝة. 

َٔ َهْٛات اذتٛعبة ايغشابٝة , ٖٚى عًُٝات سفغ ٚختظٜٔ املًفات ٚايٛصٍٛ إىل قٛاعز -2 

 . ايبٝاْات ٚتٓعِٝ سيو يهٌ املغتدزَني

 ابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلتٝ٘ :اخرت اإلد 

 ....... املهْٛات ايضئٝغٝةيًشٛعبة ايغشابٝة ٖى -1

 نٌ َا عبل( – ايبٓٝة ايتشتٝة–ايرباَر –َٓصة ايتؾػٌٝ)

 ....................َٔ فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة -2

 (ال ؽئ –عضٜة املعًَٛات ايؾدصٝة  – ايتهاٜف املارٜة ايعايٝة-َؾاصنة املصارص )

 ............َٔ أؽٗض َكزَى خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة -3

(Amazon  - Microsoft–- Google  مجٝع َا عبل) 

 -اإلدابة :

  مجٝع َا عبل –3  َؾاصنة املصارص -2   مجٝع َا عبل-1   

 
  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

 ة عًى أْٗا ؽبهة َٔ أدٗظة خٛارّ َضنظٜة ميهٔ تصٛص اذتٛعبة ايغشابٝ .1

Servers تٛدز عًٝٗا ايرباَر ٚايتطبٝكات املطًٛبة ٖٚشٙ ارتٛارّ َتصًة بأدٗظة

 )    (                                                                                            نُبٝٛتض َٔ خالٍ اإلْرتْت.

                                                                                        )    (.                 Google Music,iCloudْٚى ايغشابٝة َٔ خزَات ايربٜزاإليهرت .2

تؾٌُ ايتذٗٝظات املارٜة َجٌ َعادتات ٚخٛارّ  Infrastructureايبٓٝة ايتشتٝة  .3

                                                                                                                   )    (                                                                                                  ٚٚعائط ختظٜٔ.                     

ًبات ايزخٍٛ عًى اذتٛعبة تٛفري االتصاٍ بؾبهة اإلْرتْت ال ٜعز َٔ َتط .4

)    (              .                                                                                                                                  ايغشابٝة

   )    (                                   .َٔ فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة َؾاصنة املصارص.                     5

 -اإلدابة :

 صح – 5             خطأ-4           صح  –3       خطأ  -2    صح -1
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 
 صٌ َٔ ايعُٛر(A)   مبا ٜٓاعب٘ َٔ ايعُٛر(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛر (A)ايعُــــــــــــــٛر 

 خزَةايٜٛب )أ( .خزَة تبارٍ ايضعائٌ اإليهرتْٚٝة 1

 Facebook )ب( .ميهٔ َٔ خالهلا ايبشح فى َٛاقع ايٜٛب 2

 E-Mail )ز( .HTMLٖى عباصة عٔ صفشات تهتب بًػة  3

 خزَة ايبشح )ر( .َٔ َٛاقع ايٛعائط اإلدتُاعٝة 4

 
 -اإلدابة :

        ب-4     أ–3     ر -2       دـ-1    

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
 ستضنات ايبشح(-باإلْرتْت - Http- Google Chrome –)االصتباط ايتؾعبى

.................عباصة عٔ صٛصة أٚ ْص فى صفشة ايٜٛب َضتبط بعٓٛإ َعني ٚعٓز ايطػط عًٝ٘ ٜتِ 1

 االْتكاٍ إىل ٖشا ايعٓٛإ املضتبط ب٘.
 .............َٔ أِٖ َغتعضضات اإلْرتْت.2
 ايربٚتٛنٍٛ. ..............َٔ عٓاصض عٓٛإ ايٜٛب اختصاص ذنزر ْٛع3
 .............ٖى َٛاقع تٛفضأفطٌ ٚاقصض طضٜل يًٛصٍٛ إىل املعًَٛات ايتى ذنتادٗا املغتدزَني.4

 .يإلتصاٍ.........حنتاز إىل دٗاط نُبٝٛتض )َجبت ب٘ ناصت ؽبهة (.5

 
 -اإلدابة :

 Google Chrome -2    االصتباط ايتؾعبى-1    

3– Google             4-باإلْرتْت– 5   ستضنات ايبشح 

 
  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

.خزَة ايربٜز اإليهرتْٚى تغُح يو بايتشزخ َع صزٜل أٚ أنجض َٔ خالٍ 1

 )    (                                                        .                                                                       االْرتْت.

.خزَة اجملُٛعة فٝٗا نٌ زتُٛعة تتٓاٍٚ َٛضٛع ستزر َجٌ 2

                                                                                        )    (                                                                              ايضٜاضٝات ,ادتػضافٝا , ايعًّٛ.         

.خزَة ايٜٛب تٛفضٖا بعض َٛاقع اإلْرتْت ٖٚى خزَة ايبٝع ٚايؾضاء َٔ خالٍ 3

                                                                                                                   )    (                                                                       اإلْرتْت.                                                         

.خزَة ايكٛائِ ايربٜزٜة ٖى قٛائِ عٓاٜٚٔ بضٜز إيهرتْٚٝة تغتدزّ يتشٌٜٛ أى 4

 )    (                                         صعاية إىل زتُٛعة َٔ األؽداص ٚيهٌ قائُة عٓٛإ خاص.    
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                                                                     )    (   . www.google.comعًى ؽبهة اإلْرتْت  Bing ٓٛإ َٛقع.ع5

 -اإلدابة :

 خطا  –5    صح   -4    خطأ–3    صح -2  خطأ -1

 ادتٌُ اآلتٝ٘ : اخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ 

رتزَات ايتدظٜٔ  Google Drive.ؽضنة دٛدٌ تكزّ ستضى .......نُا تكزّ 1

 ايغشابى, ٚغريٖا َٔ خزَات اذتٛعبة.

(Google APP –  Google Drive – )نٌ َا عبل 

 ...........حتتفغ بهٌ ؽئ فى َهإ ٚاسز.2

 نٌ َا عبل( – Google Drive -)اذتٛعبة ايغشابٝة 

 ضٚع إيهرتْٚى َجٌ َؾضٚع " َزصعتو " حنتاز إىل بضزتٝات َجٌ بضْاَر..............إلْؾاء َؾ3

(Google APP –  Google Drive – َٓغل ايٓصٛص) 

 . ............تؾٌُ ايتذٗٝظات املارٜة َجٌ َعادتات ٚخٛارّ ٚٚعائط ايتدظٜٔ.4

 ال ؽئ مما عبل(– Infrastructure - Google APP)أيبٓٝة ايتشتٝة 

 فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة........... .5َٔ

 َؾاصنة املصارص(–اذتٛعبة ايغشابٝة - Infrastructure)أيبٓٝة ايتشتٝة 

 -اإلدابة :

 َٓغل ايٓصٛص–3اذتٛعبة ايغشابٝة  -2  نٌ َا عبل -1

 َؾاصنةاملصارص -Infrastructure 5 أيبٓٝة ايتشتٝة -4

 

 َة اذتٛعبة ايغشابٝة ٖٚى صتب ارتطٛات ايتايٝة إلْؾاء َغتٓز باعتدزاّ خزGoogle 

Docs : 

 Google Docsاخرت َٔ ايكائُة املٓغزية )              (
  Newاضػط عًى أٜكْٛة )              (

 انتب ْص فى املهإ املدصص يًهتابة)              (

 اضػط ٚانتب اعِ املغتٓز انتب ايٓص املطًٛب )              (

 عِ املغتٓزانتب ا)              (

 -اإلدابة :

(2(  ,  )1(  , )4( ,   )5(  ,  )3) 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
 Share" – New"َؾاصنة  –- Google APP عًبٝات اذتٛعبة)

Google Drive ) 

اضػط عًى  Google Docsٌ.إلْؾاء َغتٓز باعتدزاّ خزَةاذتٛعبةايغشابٝةٖٚى 1

 أٜكْٛة.................
 ٓزى َع طَالئو اضػط عًى أٜكْٛة.............ملؾاصنة َغت2
.إلعتدزاّ أسز خزَات اذتٛعبة ايغشابٝة............ٜتِ سيو عٔ طضٜل سغاب بضٜزى اإليهرتْٚى 3

 ايشى قُت بإْؾائ٘.
 .حتتاز ايتطبٝكات ايغشابٝة إىل إتصاٍ باإلْرتْت............َٔ.4

رتزَات ايتدظٜٔ ايغشابى ,   Google Driveنُا تكزّ .........تكزّ ؽضنة دٛدٌ ستضى.5

 ٚغريٖا َٔ خزَات اذتٛعبة.

 
 -اإلدابة :

    1- New                                    2- َؾاصنة"Share" 
3– Google Drive  4- 5 عًبٝات اذتٛعبة – Google App             

 

 صتب ارتطٛات ايتايٝة إلْؾاء بضٜز إيهرتْٚى فىGmail  ٚأGoogle: 

 فٝتِ حتٌُٝ ايصفشة ايضئٝغٝة يًُٛقع.(             ) 
 َٔ أعًى ايصفشة ايضئٝغٝة يًُٛقع Gmailاضػط عًى ايضابط )              (

 افتح َغتعضض االْرتْت)              (

 بؾضٜط ايعٓٛإ باملغتعضض Googleثِ انتب عٓٛإ َٛقع )              (

 

 -اإلدابة :

(3(  ,  )4(  , )1 ,   )(2 ) 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
دنب إٔ ٜهٕٛ  Microsoft Office 365العتدزاّ خزَات اذتٛعبة ارتاصة بـ.1

 .............................يزٜو 
ْطػط عًى  Google Docs.إلْؾاء َغتٓز خبزَة اذتٛعبةايغشابٝة2

 ..ٚخنتاصَٔ ايكائُة املٓغزية.....................................أٜكْٛة
 

 -اإلدابة :

 Google Docs -2     بضٜز إيهرتْٚى-1    
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 تاىلأنٌُ اي :- 
 .َٔ خزَات اذتٛعبةايغشابٝة : .......ٚ.........ٚ.......1

 -اإلدابة :

خزَة ايربٜز االيهرتْٚى ٚٚخزَة ايتدظٜٔ ايغشابى ٚخزَات املٛعٝكىايغشابٝة -1    

      .ٚايتطبٝكات ايغشابٝة

 

 ة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلتٝ٘ :اخرت اإلداب 

 .ملؾاصنة َغتٓزى َع طَالئو ٜتِ ايطػط عًى أٜكْٛة........1

(Copy-  Share –  Cut – Paste) 

 خنتاص....... Google Drive.إلْؾاء سغاب دزٜز بـ2

(Sign in- Copy Account– Delete account – Create 

account) 

فى دٛدٌ ْفتح َغتعضض االْرتْت بادتٗاط ثِ ْهتب  Gmailإيهرتْٚى  إلْؾاء بضٜز.3

 بؾضٜط............. Googleعٓٛإ َٛقع 

 (مجٝع َاعبل –ايعٓٛإ  –ايتُضٜض  – األرٚات)

 -اإلدابة :

1-   Share2- Create account   3–ٕايعٓٛا 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

 

دنب ٚدٛر بضٜز   Google Driveدزاّ خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة ارتاصة بـ.العت1

 )    (                                                                  إيهرتْٚى ٜتِ إْؾائ٘ يًشٛعبة ايغشابٝة.

 Googleفى دٛدٌ ٜتِ ايطػط عًى أٜكْٛة  Gmail.إلْؾاء بضٜز إيهرتْٚى 2

apps  ٚاختٝاصDrive                                                                           .                                  )    (                                                                                        

خزَة اذتٛعبة .دنب إٔ ٜهٕٛ ايربٜز املطاف ملؾاصنة َغتٓز باعتدزاّ 3

                                                                                                                   )    (              ضُٔ ْطام دٛدٌ.                                               Google Driveايغشابٝة 

 Googleباعتدزاّ خزَةاذتٛعبة ايغشابٝة  .ميهٔ سفغ َغتٓز مت اْؾاؤ4ٙ

Drive                                                                                                                                                  )    ( 

 

 -اإلدابة :

 صح-4      صح   –3         صح -2       صح-1
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 

 اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلتٝ٘ :اخرت  

.عًُٝة َٗامجةإسزى ايطشاٜا عًى غفًة َٓ٘, ٜٚكّٛ ؽضٜو املٗادِ بتصٜٛضٖا 1

 ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ أٚ ناَريا صقُٝة , ٜتِ ْؾضٖا عرب ايتًٝفْٛات احملُٛيةأٚ عًى اإلْرتْت.

 ايصفع ايغعٝز( –Firewallدزاص اذتُاٜة   – يضعائٌ املظعذة)ا

 .صعائٌ إيهرتْٚٝة غري َضغٛب بٗا , تأتى2

ًى فريؼ عدتٗات ايتى تعًٔ عٔ َٓتذاتٗا أٚ َٔ زتُٛعات األخباص ٚقز حتتٛى ابهجضة َٔ بعض 

 أٚ َٛار غري أخالقٝة.

 ايصفع ايغعٝز( –االطرصاء  – يضعائٌ املظعذة)ا

 .ٚضع تعًٝل غري َٗشب اٚ غري أخالقى فى ستارثة عًى اإلْرتْت.3

 ايصفع ايغعٝز( –االطرصاء  – ملظعذةيضعائٌ اا)

ىل َٛاقع َعٝٓةقز تهٕٛ َٓافٝة . ٜكصز ب٘ األدٗظة ٚايرباَر ايتى متٓع ايزخٍٛ غري املصضح ب٘ إ4

 راب أٚ غري َؤَٓة.يآل

 ايصفع ايغعٝز( –Firewallدزاص اذتُاٜة   – يضعائٌ املظعذةا)

ى بٝاْات ؽدصٝةأٚ َايٝة َٔ عتعالَات يًشصٍٛ عًاٖض ؽدص ستتاٍ بأْ٘ ٜتبع ٖٝئة ا.ٖٛ تع5

 آخضٜٔ عرب االْرتْت. 

 ايتصٝز االستٝاىل( –Firewallدزاص اذتُاٜة   – يتعزى االيهرتْٚى عرب االْرتْت)ا

.ٖٛ أى خضٚز عٔ األرب ٚاألخالم فى غضف احملارثة اٚ ايضعائٌ ايفٛصٜة أٚ ايضعائٌ ايكصرية عٛاء 6

 ٍ.نإ سيو عٔ طضٜل اإلْرتْت أٚ ايتًٝفٕٛ احملُٛ

 ايتصٝز االستٝاىل( –Firewallدزاص اذتُاٜة   – يتعزى االيهرتْٚى عرب االْرتْت)ا

 -اإلدابة :

 ايضعائٌ املظعذة    -2     ايصفح ايغعٝز-1

 Firwallدزاص اذتُاٜة -4                  االطرصاء –3

 ايتعزى االيهرتْٚى عرب االْرتْت -6ايتصٝز االستٝاىل-5
 

  تٝ٘آلاأنٌُ ايعباصات :- 
خزَة ............ ملغاعزة املغتدزَني فى ايٛصٍٛ إىل عٓاٜٚٔ املٛاقع ايتى حتتٛى عًى املعًَٛات .1

 ايتى ذنتادْٛٗا.
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ٖى قٛائِ عٓاٜٚٔ بضٜز إيهرتْٚٝة تغتدزّ يتشٌٜٛ أى صعاية إىل ..............خزَة.2

 زتُٛعة َٔ األؽداص, ٚيهٌ قائُة عٓٛإ خاص.

زَة تٛفضٖا اإلْرتْت يٓكٌ املًفاتعربٖا, مما ٜتٝح يألؽداص تبارٍ .خزَة ........... ٖى خ3

 املًفات عرب ؽبهة اإلْرتْت بغٗٛية.

 
 -اإلدابة :

 ايكٛائِ ايربٜزٜة  -2     ايبشح عرب اإلْرتْت-1    

 FTPْكٌ املًفات  -3    

 
  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

 

.ادتًٛؼ ايصشٝح أَاّ ايهُبٝٛتض َغئٍٛ عٔ ايهجري َٔ أَضاض ادتٗاط ايعصبى 1

 )    (                                                                                                      ٚايبصضى ٚايعطًى.

                            )    (                  ض..اخرت اإلضاءة املٓاعبة يًذٗاطَٔ عٛاٌَ أَإ اعتدزاّ ايهُبٝٛت2 

.ايتصٝز االستٝاىل ٖٛ ٚضع تعًٝل غري َٗشب أٚ غري أخالقى فى ستارثة عًى 3

                                                                                     )    (                                                                                                                ؽبهة اإلْرتْت .

.ايضعائٌ املظعذة ٜكصز ب٘ األدٗظة ٚايرباَر ايتى متٓ٘ ايزخٍٛ غري املصضح ب٘ إىل 4

                                                                                                        )    (                                         َٛاقع َعٝٓة قز تهٕٛ َٓافٝة يآلراب أٚ غريَؤَٓة.

.عٓز اعتدزاّ ايهُبٝٛتض دنب حتٌٜٛ ْعضى عٔ ادتٗاط نٌ َزة طَٓٝة ٚإٔ 5

رقٝكة تكطٝٗا أَاّ ادتٗاط يتٓؾٝط ايزٚصة ايزَٜٛة  33تكف ملزة رقٝكة َكابٌ نٌ 

 )    (                                                                                                                      يًذغِ.      

.ايتعزى االيهرتْٚى عرب اإلْرتْت ٖٛ أى خضٚز عٔ األرب ٚاألخالم فى غضف 6

    )    (                                    احملارثة أٚ ايضعائٌ ايفٛصٜة أٚ ايضعائٌ ايكصرية.           

                                                                   

 -اإلدابة :

 صح -6     صح – 5 خطأ-4  خطا –3 صح -2  خطأ-1
 

 : أنٌُ َا ًٜى 

 .َٔ عٛاٌَ األَإ يًشفاظ عًى صشتو أثٓاء اعتدزاَو ايهُبٝٛتض.1

 -اإلدابة :

 اإلضاءة املٓاعبة يًذٗاط.اخرت-1

ثٛاْى, سٝح بتهضاص ايضَؿ أٚ غُض ايعني بني  13رقائل ملزة  13سٍٛ ْعضى عٔ ادتٗاطنٌ -2

 فرتة ٚأخضى يتذٓب ادتفاف.

رقٝكة تكطٝٗا أَاّ ادتٗاط , يتٓؾٝط ايزٚصة ايزَٜٛة يًذغِ  33قف ملزة رقٝكة َكابٌ نٌ  -3

 ٚاعتعارة ايٓؾاط ٚايبعز عٔ ايرتنٝظ ايطاص.

 سضى ٜزى ايتى تغتدزّ ايفأصة باعتُضاص ٚايٛضع ايصشٝح االعتكاَة أثٓاء اعتدزاّ ايفأصة. -4
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 : َ٘ٝاسا ٜكصز باملصطًشات اآلت 

 .Cyber Bullying.ايتعزى االيهرتْٚى عرب االْرتْت 1

 .Contempt. اإلطرصاء 2

 .Spam. ايضعائٌ املظعذة 3

 

 -اإلدابة :

ٖٛ أى خضٚز عٔ األرب ٚاألخالم  :Cyber Bullyingْرتْت .ايتعزى االيهرتْٚى عرب اال1

فى غضف احملارثةأٚ ايضعائٌ ايفٛصٜة أٚ ايضعائٌ ايكصرية عٛاء نإ سيو عٔ طضٜل اإلْرتْت أٚ 

 ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ.

 ٚضع تعًٝل غري َٗشب اٚ غري أخالقى فى ستارثة عًى االْرتْت:Contemptاإلطرصاء . 2

صعائٌ إيهرتْٚٝة غري َضغٛب بٗا , تأتى بهجضة َٔ بعض ادتٗات  .Spamايضعائٌ املظعذة .3

 ايتى تعًٔ عٔ َٓتذاتٗا أٚ َٔ زتُٛعات األخباص ٚقز حتتٛى عًى فريؼ أٚ َٛار غري أخالقٝة.

 
  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

ح َغتعضض االْرتْت بادتٗاط ثِ فى دٛدٌ ْفت  Gmail.إلْؾاء بضٜز إيهرتْٚى 1

                                               )    (                                                  بؾضٜط ايعٓٛإ. Googleْهتب عٓٛإ َٛقع 

                                                                                        )    (.                     Google Driveإلْؾاء سغاب دزٜز بـ   SIGN IN.خنتاص 2

دنب إٔ  Microsoft Office 365.العتدزاّ خزَات اذتٛعبة ايغشابٝة ارتاصة بـ3

                                                                                                                   ( )               ٜهٕٛ يزٜو بضٜز إيهرتْٚى.                                                                   

 )    (             .            New.ملؾاصنة َغتٓزى َ٘ طَالئو اضػط عًى أٜكْٛة 4

اضػط   Google Docs. إلْؾاء َغتٓز باعتدزاّ خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة ٖٚى 5

 )    (                                                                          ."Share"عًى أٜكْٛة َؾاصنة 

 

 اإلدابة :

 خطأ -5خطا    -4   صح   –3      خطأ -2       صح-1

 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

ْعضى عٔ ادتٗاط نٌ َزة طَٓٝة ٚإٔ تكف ملزة رقٝكة َكابٌ  .عٓز اعتدزاّ ........دنب حت1ٌٜٛ

 رقٝكة تكطٝٗا أَاّ ادتٗاط يتٓؾٝط ايزٚصة ايزَٜٛة يًذغِ. 33نٌ 

 ايهُبٝٛتض( –اإلْرتْت  –يتعزى االيهرتْٚى)ا

......عرب االْرتْت ٖٛ أى خضٚز عٔ األرب ٚاألخالم فى غضف احملارثة أٚ ايضعائٌ ايفٛصٜةأٚ 2

 ة .ايضعائٌ ايكصري

 ايهُبٝٛتض( –اإلْرتْت  –يتعزى االيهرتْٚى)ا
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.....عًُٝة َٗامجة إسزى ايطشاٜا عًى غفًة َٓ٘ , ٜٚكّٛ ؽضٜو املٗادِ بتصٜٛضٖا 3

ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ اٚ ناَريا صقُٝة , ثِ ٜتِ ْؾضٖا عرب ايتًٝفْٛات احملُٛية أٚ عًى 

 االْرتْت.

 ايهُبٝٛتض( –ايصفع ايغعٝز  –يتعزى االيهرتْٚى)ا

 . .......خزَة تٛفري َٛاقع ايٛعائط االدتُاعٝة.4

(Google –Facebook   – )نٌ َا عبل 

 ......َٔ أؽٗض ستضنات ايبشح فى االْرتْت. 5

 ال ؽئ َا عبل(–   Google –Internet Explorer)ستضى

 

 -اإلدابة :

 ايصفع ايغعٝز -3ايتعزى االيهرتْٚى     -2      ايهُبٝٛتض   -1

   4- Facebook  5- ستضىGoogle 

 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

.اإلطرصاء ٖى صعائٌ إيهرتْٚٝة غري َضغٛب بٗا , تأتى بهجضة َٔ بعض ادتٗات 1

                                                                                        )    (               ايتى تعًٔ عٔ َٓتذاتٗا أٚ َٔ زتُٛعات األخباص ٚقز حتتٛى عًى فريؼ.

.خزَة ايكٛائِ ايربٜزٜة ملغاعزة املغتدزَني فى ايٛصٍٛ إىل عٓاٜٚٔ املٛاقع ايتى 2

                                                                                        )    (                            حتتٛى عًى املعًَٛات ايتى ذنتادْٛٗا.                                                 

دنب إٔ ٜهٕٛ  Microsoft Office 365.العتدزاّ خزَات اذتٛعبة ارتاصة بـ3

                                                                                                                   )    (                                         يزٜو بضٜز إيهرتْٚى.                                                                 

ٜكصز ب٘ األدٗظة ٚايرباَر ايتى متٓع ايزخٍٛ غري املصضح   Firewall.دزاص اذتُاٜة 4

 )    (                           اقع َعٝٓة قز تهٕٛ يآلراب أٚ غري َؤَٓة.             ب٘ َٓافٝة إىل َٛ

 )    (  اختٝاص اإلضاءة املٓاعبة يًذٗاط يٝػ َٔ عٛاٌَ أَإ اعتدزاّ ايهُبٝٛتض.    . 5

 )    (Sign Up                      خنتاص   Google Drive. إلْؾاء سغاب دزٜز بـ 6

 

 :اإلدابة 

 خطأ -6 خطأ -5   صح  -4   صح   –3      خطأ -2 خطا-1
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 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 

: ٖٛ أى خضٚز عٔ األرب ٚاألخالم فى  Cyber Buiiying.........عرب االْرتْت 1

 غضف احملارثةأٚ ايضعائٌ ايفٛصٜة أٚ ايضعائٌ.

 نٌ َاعبل( –Google Drive  –)أيتعزى االيهرتْٚى

 .ملؾاصنة َغتٓزى َع طَالئو ٜتِ ايطػط عًى اٜكْٛة ...2

 (Share– New  –)أيتعزى االيهرتْٚى

تٛدز عًٝٗا   Serversميهٔ تصٛص ......عًى أْٗا ؽبهة َٔ أدٗظة خٛارّ َضنظٜة .3

 ايرباَر ٚايتطبٝكات املطًٛبة .

 (ايضعائٌ ايفٛصٜة –اذتٛعبة ايغشابٝة  –)أيتعزى االيهرتْٚى

ٚتعضض بربْاَر خاص ٜغُى َتصفح   HTMLٖى عباصة عٔ صفشات تهتب بًػة . .......4

"Browser". 

 (خزَة ايٜٛب –   Share– ايتعزى االيهرتْٚى)

 

 اإلدابة :

    Share -2      ايتعزى االيهرتْٚى-1

 خزَة ايٜٛب     -4     اذتٛعبة ايغشابٝة –3

 

  ( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚع√ضع عالَة )(  أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟الَة ) 

 

.إلْؾاء َكطع بضزتٞ باعتدزاّ عهضاتؿ ٜتِ جتُٝع يبٓات صعَٛٝة تؾب٘ 1

                                                                                        )    (                                                                                                .(Puzzles)جتُٝع ايكطع 

                                                                                                                                      )    (                 .    يتشضٜو ايهائٔ عًى املٓصة   .تغتدزّ ايًبٓة ايتايٝة2

                                                                                                                                                                                          )    (    .  ْغتدزّ األَض  Stageحتضٜو ايهائٔ املٛدٛر عًى املٓصة .3

 )    (                      .       َٓطكة املٓصة ٖى املهإ ايشى ٜتِ فٝ٘ عضض ْتٝذة ايعٌُ.4

 )    (                                .    (13,  13تعٗض )ايكطة( فى بضْاَر عهضاتؿ فى املٛضع ). 5

ايكٛائِ ٚاألرٚات  َٓطكة ايكٛائِ ٚاألرٚات ٖى املٓطكة ايتى تٛدز بٗا زتُٛعة َٔ. 6

 )    (                            املدتًفة ايتى تغتدزّ أثٓاء ايعٌُ ىل بضْاَر عهضاتؿ.            
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 اإلدابة :

 صح -6     خطأ -5صح     -4   صح   –3      خطأ -2 صح-1

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
 يربزتى(املكطع ا-راخٌ -ايًػةايعضبٝة -ايعًِ–)بضْاَر عهضاتؿ

.ٜغتدزّ..............يتؾػٌٝ املكاطع ايربزتٝة ايتى تبزا بًبٓة ايعًِ األخطض املٛدٛرة فى زتُٛعة 1

 يبٓات ايتشهِ.
 .اعتدزاّ ايطػط ٚايغشب ٌٚاإلفالت يًتعاٌَ َع أىل أَض............املكطع ايربزتى.2
االبزاعى املتغًغٌ ٚاملٓطكى  .............عباصة عٔ زتُٛعة َٔ ايًبٓات املتصًة ببعض ايتفهري3

 ٚاالعتزالٍ املٓٗذى ايشى ٜفٝزِٖ فى ايعٌُ ايتعاْٚى.
.اهلزف َٔ............ٖٛإنغاب ايطالب ايتفهري اإلبزاعى املتغًغٌ ٚاملٓطكى ٚاالعتزالٍ املٓٗذى 4

 ايشى ٜفٝزُٖفى ايعٌُ ايتعاْٚى.

 .َٔ َظاٜا بضْاَر عهضاتؿ أْ٘ ٜزعِ.........5

 
 -اإلدابة :

 املكطع ايربزتٞ -3  راخٌ -2                       ايعًِ األخطض-1    

 ايًػة ايعضبٝة-5            بضْاَر عهضاتؿ –4

 

 : اسنض املصطًح ايعًُى ايزاٍ عًى ايتاىل 

 ٜعٗض ْتٝذةايعٌُ أٚ املؾضٚع. Scratch .َٔ َهْٛات ٚادٗة 1

ٗا َصُُة يتعًِٝ ايربزتة بصٛصة .يػة صعَٛٝة ختتًف عٔ باقى يػات ايربزتةاملتعاصف ع2ًٝ

 َضئٝة.

 ذنتٛى عًى زتُٛعة َٔ ايكٛائِ. Scratchٚ.َٔ أِٖ َهْٛات ايؾاؽة ايضئٝغٝة يربْاَر 3

 اإلدابة :

 ؽضٜط ايكٛائِ –Scratch      3يػة  -Stage 2املٓصة -1

 َهْٛات ٚاد (ة بضْاَر ٗأنٌُ  َا ٜأتىScratch: ) 
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 اإلدابة :

 

 ؽضٜط األرٚات -2       ايكٛائِؽضٜط -1

   Spriteايهائٔ  -4ٜعٗض عًٝٗا ْتٝذة ايعٌُ أٚاملؾضٚع.             Stageَٓصة املٓطكة  –3

  Spritesَٓطكة ايهائٓات  -6خًفٝة املٓصة       -5

 (Script – Constimes-Sound)ؽضٜط ايتبٜٛبات -7
ايربزتٝة )تضنٝب زتُٛعة َٔ ) ٜتذُع بٗا املكاطع  Scrip Area. َٓطكة ايربزتة 8

 Blocks Area. َٓطكة زتُٛعات األٚاَض 9األٚاَض ايضعَٛٝة برتتٝب َعني((   

 Stageٚمتجٌ َٛضع ايهائٔ عًى املٓصة  (x,y). ْكطة 13

 

 : أدب عٔ ايغؤاٍ ايتاىل 

  دٌ خطٛات تػٝري ايًػة إىل ايعضبٝة فى بضْاَرScratch. 

 

 اإلدابة :

 ْاَر اضػط عًى صَظ حتزٜز ايًػة.َٔ ؽضٜط ايكٛائِ يًرب-1

 .َٔ ايكائُة املٓغزية اختاص ايًػة ايعضبٝة.2

 . السغ تػٝري يػة ٚادٗة ايربْاَر إىل ايًػة ايعضبٝة.3

 : أنٌُ ايعباصت ايتايٝة بهًُات َٓاعبة َٔ بني ايكٛعني 

 .ٜعترب ........يػة صعَٛٝة يتعًِٝ ايربزتة بصٛصة َضئٝة.1

(Scratch–  Linux– Windows) 

 عًى ْعاّ تؾػٌٝ.......  Scratch.ميهٔ تؾػٌٝ 2

 (Linux– Windows  –)نٌ أْعُة ايتؾػٌٝ

 ......Scratch.َٔ َهْٛات ايؾاؽة ايضئٝغٝة يـ 3

 نٌ َا عبل( –ؽضٜط ايكٛائِ  –)َٓطكة املٓصة

 اختاص ايضَظ.....  Scratch. يتػٝري يػة ٚادٗة 4

(Sprite –stage   – حتزٜز ايًػة) 

 . أِٖ َغتعضضات اإلْرتْت..َٔ ....5

(Scratch–  Google Chrome– Windows) 
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 -اإلدابة :

1-Scratch   2- ٌٝنٌ َا عبل -3    نٌ أْعُة ايتؾػ  

 Google Chrome    -5  حتزٜز ايًػة -4  

 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

ٜغاعز عًى تعًِ أعاعٝات َٚفاِٖٝ ايربزتة َجٌ  .َٔ عٝٛب عهضاتؿ أ1ْ٘

                                                                                        )    (                                                                                   ايؾضٚط ٚايتهضاص ٚايهائٓات.

                                                                                        )    (ال ٜزعِ ايًػة ايعضبٝة بؾهٌ ناٌَ.                                          .عهضاتؿ 2

َجٌ ايتعاٌَ َع  Scratch.ٜتِ تضنٝب األٚاَض َع بعطٗا فى 3

                                                                                                                                                                                           )    (.                                                                                        .                  Puzzleاملهعبات

ٚدٗاط ايهُبٝٛتض غري َتصٌ باإلْرتْت بزٕٚ تٓظٌٜ   Scratch.ميهٔ تؾػٌٝ 4

 )    (                                                                          ْغدة زتاْٝة َٔ ايربْاَر.                      

أٚ أنجض "Web Page"صفشة ٜٚب  عباصة عٔ"Hyperlink". االصتباط ايتؾعبى 5

 )    (                                                 َرتابطة َع بعطٗا حتت اعِ َعني.   

تغتدزّ يتبارٍ ايضعائٌ االيهرتْٚٝة ٚايتى   E-Mail. خزَة ايربٜز االيهرتْٚى 6

 )    (                                      قز حتتٛى عًى ْصٛص , صٛص , يكطات فٝزٜٛ.                   

 

 اإلدابة :

 صح -6 خطأ -5خطا     -4   صح   –3      خطأ -2 خطا-1

 

 : أنٌُ ايعباصت ايتايٝة بهًُات َٓاعبة َٔ بني ايكٛعني 

 . ........َٔ َٛاقع ايٛعائط االدتُاعٝة.1

(Scratch–  Facebook– )نٌ سيو 

تُع املغتدزَني َٔ أحناء ايعامل يًتشزخ َع بعطِٗ ايبعض ........ٖى بضْاَر عرب االْرتْت دن2

 فى ْفػ ايٛقت.

 ستضنات ايبشح( –ايربٜز االيهرتْٚى  –)احملارثة

 Google Driveنُا تكزّ Google App.ؽضنة دٛدٌ تكزّ ستضى 3

 رتزَات............

 (Red Hat –ايتدظٜٔ ايغشابى  –)دٛدٌ

 . َٔ ممٝظات اذتٛعبة ايغشابٝة.....4

 نٌ سيو(–   قًة ايتهايٝف–يضبط بني أنجض َٔ َٛقع إيهرتْٚى )ا
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 . َٔ املهْٛات ايضئٝغٝة يًشٛعبة ايغشابٝة.......... 5

(Google –Facebook   –)ايبٓٝة ايتشتٝة 

 

 -اإلدابة :

 ايتدظٜٔ ايغشابى -3احملارثة        -2نٌ سيو   -1

  أيبٓٝة ايتشتٝة -5نٌ سيو   -4
 

  ( أَاّ ا√ضع عالَة )(  أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟يعباصات ايصشٝشة ٚعالَة ) 

 

                                                                                                                                                                    )    (            ٜتطُٔ ثالثة تبٜٛبات.                       Scratch.ؽضٜط ايتبٜٛبات فى 1

                                                                                                                                      )    (ٚميجٌ ايتشهِ فى إٜكاف ايربْاَر.                   .ٜعٗض أعًى املٓصة ايضَظ 2

                                                                                                                                                                                          )    (                       بضْاَر غري زتاْى.                                                Scratch.بضْاَر 3

 )    (      بضْاَر زتاْى حنصٌ عًٝ٘ َٔ خالٍ االْرتْت.             Scratch.بضْاَر 4

 )    (                أْ٘ ال ٜزعِ ايًػة ايعضبٝة.                                    Scratch. َٔ عٝٛب 5

 )    (        ٛصًة بني أدٗظة ايهُبٝٛتض عرب االْرتْت.          . ايبشح ٖٛ ايكٛاعز امل6

 

 اإلدابة :

 خطا -6 خطأ -5صح     -4     خطا –3      خطأ -2 صح-1

 

 :  أدب عٔ األعئًة ايتايٝة 

 .َا ٖى فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة؟1

 .عضف َٛقع ايٜٛب.2

 .Scratchفى   Motion. زتُٛعة أٚاَض )يبٓات( اذتضنة 3

 ٗض َكزَى خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة.. أؽ4

 

 اإلدابة : 

 فٛائز اذتٛعبة ايغشابٝة: -1

 املغتدزَة . Hardwareأ.خفض ايتهًفة املارٜة يـ    

 ب. يٝػ ٖٓاى سادة يؾضاء ايتذٗٝظات َجٌ ايٛسزات ايتدظٜٓٝة ايطدُة .    

 دـ.ضُإ عٌُ ارتزَة بؾهٌ رائِ.    

 ر. َؾاصنة املصارص            



22 
 

 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 ٙ.إَهاْٝة ايضبط بني عزة َٛاقع إيهرتْٚٝة.    

 ٚ.اذتٛعبة ايغشابٝة حتتفغ بهٌ ؽئ فى َهإ  ٚاسز    

أٚ أنجض َرتابطة َع بعطٗاٚهلااعِ  "Web Page":عباصة عٔ صفشة ٜٚب َٛقع ايٜٛب  -2

 .َعني

 :  Scratchفى   Motion.زتُٛعة أٚاَض )يبٓات( اذتضنة 3

تغتدزّ فى سضنة ايهائٓات أٚ رٚصاْٗا أٚحتزٜز ) األٚاَض (   Blocksحتتٛى عًى 

 االجتاٖات عًى املٓصة.

 

 َٔ أؽٗض َكزَى خزَة اذتٛعبة ايغشابٝة:. 4

Red Hat.تكزّ خزَات اذتٛعبة ايغشابٝة زتاْا : 

Google تكزّ ؽضنة دٛدٌ ستضى :Google App  ّ  Google Driveنُا تكز
  بة.رتزَات ايتدظٜٔ ايغشابى ,ٚغريٖأَ خزَات اذتٛع 

Microsoft ٌمتتًو َاٜهضٚعٛفت تطبٝكاتٗا ارتاصة بايغشابة َج :Office365  ٚ

One Drive .يتدظٜٔ عشابى 

Amazon .اِٖ ٚاؽٗض ايؾهضات فى زتاٍ اذتٛعبة َٔ :       

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 

(Repeat– – Save AS- New-Open) 

 ...............................................ٚاختاص Fileافتح قائُة Sratchذتفغ ًَف فى .1
 ..........................ٚاختاص........ Fileافتح قائُة   Scratchيفتح ًَف دزٜز فى .2
 .............. إىل املٓصة َٔ َهتبة ايربْاَر خنتاص New Spriteإلرصاز نائٔ دزٜز .3
 ضات.يعٌُ تهضاص ستزر بعزر َ..............ٜغتدزّ األَض4

 ........................ٚاختاص Fileافتح قائُة  Scratchيفتح ًَف عبل سفع٘ فى .5

 
 -اإلدابة :

   1-Save As 2- New 3–   4-Repeat 5–Open 

 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

 

                                                                                                                                                                                    )    (             .  Deleteخنتاص  .يتهضاص املكطع ايربزتى َٔ ايكائُة املدتصضة1

                                                                                                                                      )    (    .  Helpملدتصضة خنتاص .إلضافة تعٝل إىل َكطع بضزتى َٔ ايكائُة ا2

                                                                                                                                                                                          )    (         .                           Help.يعضض ؽضح ألى أَضاعتدزّ َغاعز ايربْاَر 3

 (    )                                  .يتهبري أٚ تصػري َكاطع بضزتٝة ْغتدزّ 4

 )    (      .     Duplicate. ذتشف املكطع ايربزتى َٔ ايكائُة املدتصضة خنتاص 5
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 اإلدابة :

  خطأ -5صح     -4     صح –3      خطأ -2 خطأ-1

 

 صٌ َٔ ايعُٛر(A)   مبا ٜٓاعب٘ َٔ ايعُٛر(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛر (A)ايعُــــــــــــــٛر 

 ف.َٔ ًَ New Sprite إرصاز نائٔ دزٜز  1
 )أ(

 

 )ب( . New Sprite صعِ نائٔ دزٜز 2

 

 )ز( إرصاز صٛصة َٔ ناَريا ايٜٛب. 3
 

 
 -اإلدابة :

   أ–3     ز -2      ب-1    

          

 :أنٌُ ادتزٍٚ اآلتى 
 ايضَظ

 
    

تصػري  ايتأثري

 ايهائٔ

تهبري 

 ايهائٔ

َطاعفة 

 ايهائٔ

َغح 

 ايهائٔ

َغاعز 

 ايربْاَر

 
 ايعباصات اآلتٝة:أن ٌُ  

 ٚضح ٚظٝفة نٌ َٔ األؽهاٍ اآلتٝة فى ؽضٜط األرٚات ٚتأثريٖا عًى ايهائٔ: -
 

 ايٛظٝــــــــفة ايضَظ ّ

1 

 

 تطػري ايهائٔ

2 

 

 تهبري ايهائٔ

3 

 

 َطافعة ايهائٔ

4 

 

 َغح ايهائٔ

5 

 

 َغاعز ايربْاَر
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 صٌ َٔ ايعُٛر(A)   مبا ٜٓاعب٘ َٔ ايعُٛر(B) : 

 (B) ايعُــــــــــــــٛر (A)ـــــــــــــٛر ايعُـ

 Costumes )أ( يًتعاٌَ َع أٚاَض املكطع ايربزتٞ َٚٓطكة ايربزتة. 1

 Scripttتبٜٛب  )ب( يًتعاٌَ َع تؾػٌٝ ٚتغذٌٝ األصٛات. 2

ايتعاٌَ َع َعاٖض ايهائٓات أٚ خًفٝة املٓصة ٚايتعزٌٜ  3

 فٝٗا.

 Backdrop )ز(

  Sound تٜٝٛب ()ر عٓز تٓؾٝط ايهائٔ ٜعٗض تبٜٛب. 4

ٜعٗض تبٜٛب آخض بزال  Stageعٓز تٓؾٝط خًفٝة املٓصة  5

 َٔ(Costumes). 

أٚ Backdropتبٜٛب  )ٙ(

 Cosumesتبٜٛب 

 
 -اإلدابة :

 ز  – 5       أ-4        ٙ–3     ر -2       ب-1    

 

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 ٚتهٕٛ خًف ايهائٓات. Stageػطى املٓصة .........ٖى ايصٛصة ايتى ت1

 (Scratchبضْاَر  –Spriteنائٔ   –Stage Backdrop)خًفٝة 

َٔ  .ايتبزٌٜ بني َعاٖض األؽهاٍ املدتًفة يًهائٔ باعتدزاّ األَض 2

 زتُٛعة.........

(Looks–  Motion– Next Costume) 

ى يهائٔ ايكزِٜ مبٓطكة إىل ايهائٔ ادتزٜز اضػط ٚاعشب املكطع ايربزت....يٓغذ...3

 .ايربزتة, ٚايكاءٙ عًى ايهائٔ ادتزٜز مبٓطكة ايهائٓات

 (Stageاملٓصة  –ؽضٜط أرٚات ايتعزٌٜ  –املكطع ايربزتٞ)

 .يتؾػٌٝ ايربْاَر.......اضػط ايضَظ. 4

( –   – ) 

 . . اضػط ايضَظ.......يتؾػٌٝ ايربْاَر5
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( –   – ) 

 

 -اإلدابة :

 Stage Backdrop   2- Looksخًفٝة املٓصة -1

  -5      -4                                                    املكطع ايربزتى -3

 

 :صتب خطٛات إضافة خًفٝة يًُٓصة َٔ َهتبة ارتًفٝة يتٓاعب َؾضٚعو 

ٜٛدز بٗا ايعزٜز َٔ ايصٛص تغتدزّ  Backdrop Library)  (تعٗض ْافشة َهتبة ارتًفٝت 

 ندًفٝات يًُٓصة.

 ( اضػط عًى ايضَظ   (

 Ok( اضػط عًى   (
 ( اخرت أسز ايصٛص املٓاعبة يًُؾضٚع)  

 

 -اإلدابة :

(2(  ,  )1(  , )4( ,   )3  ) 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

   )    (     َٔ ًَف عًى ٚعٝط ختظٜٔ.  Stage.ميهٔ حتٌُٝ صٛصة خًفٝة يًُٓصة 1

 Looksَٔ   ايهائٔ ٖٛ. أَض اإلصتزار ٚتػٝري منط إجتاٙ 2

Blocks                                                              .        .                                                                 )    (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    )    (                                     ذتشف ايهائٔ َٔ املٓصة.    ٜغتدزّ األَض .3

                                                                                                                                    )    (                                                         املعٗض ايتاىل.  يعضض      .ٜغتدزّ األَض4

                                                                                                                                                                                          )    (                               األَض ْغتدزّ  Stage.يعٗٛص ايهائٔ ايٓؾط عًى املٓصة 5

                                             )    (                                .   (100,100)عهضاتؿ فى املٛضع .تعٗض) ايكطة( فى بضْاَر 6

. َٓطكة ايكٛائِ ٚاألرٚات ٖى املٓطكة ايتى تٛدز بٗا ستُٛعة َٔ ايكٛائِ ٚاألرٚات 7

                                                         )    (                                         املدتًفة ايتى تغتدزّ أثٓاء ايعٌُ عًى بضْاَر عهضاتؿ.

 

 اإلدابة :

 صح   -4     خطأ –3      خطأ -2صح      -1

 صح-7خطأ       -6    خطأ -5

 

 
 

 

 



26 
 

 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 

 (اْتعاص -ايهائٔ -يٕٛ ٚمنط ؽهٌ ايهائٔ -َكطع بضزتى -–Stageاملٓصة )

ة تؾب٘ جتُٝع ايكطع .إلْؾاء.............باعتدزاّ عهضاتؿ ٜتِ جتُٝع يبٓات صع1َٝٛ

(Puzzles). 
 .َٓصة............ٖى املهإ ايشى ٜتِ فٝ٘ عضض ْتٝذة ايعٌُ.2

 .ْغتدزّ األَض  Stage.يتشضٜو............املٛدٛر عًى املٓصة 3

 .تٓفٝش األَض أٚ األٚاَض ايتايٝة ي٘...........يعٌُ ْغتدزّ األَض .4

 .........فتاحيًرتادع عٔ أسز االختٝاصات , اضػط عًى َ.5

 . ٜكصز بتاثريات )األٚالٕ ٚاألمناط( يًهائٔ أْ٘ ميهٔ عٌُ....6

 
 -اإلدابة :

 أيهائٔ -Stage  3املٓصة  -2    َكطع بضزتى  -1    

 يٕٛ ٚمنط ؽهٌ ايهائٔ -6                        -5            اْتعاص      -4

 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

 

   )    (                                                         .ميهٔ ٚضع صٛصة َٔ ًَف خًفٝة يًُٓصة.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )    (                   . ٜٛدز َعاٖض َتعزرة دتُٝع ايهائٓات.                                              2

                                                                                                                                                                    )    (             .تضتٝب األٚاَض ال ٜؤثض عًى ْتٝذة ايتٓفٝش فى أى بضْاَر.                        3

                                                                                                                                     )    (      .ال ميهٔ ايتشهِ فى اجتاٙ رصٚإ ايهائٔ أثٓاء ايتصُِٝ.                       4

 

 اإلدابة :

 خطأ -4     خطأ –3      خطأ -2   صح   -1

 
 ٔاؽضح ْتٝذة تطبٝل اجملُٛعة ايربزتٝة اآلتٝة عًى أى نائ  : 

 ايٛظٝفة اجملُٛعات ايربزتٝة

 

 (25اعتدزاّ أَض تػٝري يٕٛ ايهائٔ باعتدزاّ ايتاثري) -1

 ثاْٝة( 1اعتدزاّ األَض االْتعاص قزصة ) -2

 تهضاص ال ْٗائىاألٚاَض ايغابكة تٛضع  راخٌ أَض 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 أنٌُ َا ٜأتى  : 

 ايٛظٝفــــة األَـــــــــــض

 

 ثاْٝة( ثِ ختتفى 2تعٗض صعاية ملزة) -

 

 تعٗض صعايةال ختتفى -

 

 Stageظٗٛص ايهائٔ ايٓؾط عًى املٓصة  -

 

 Stageاختفاء ايهائٔ ايٓؾط عًى املٓصة  -

 

 سشف أى تأثريات عًى ايهائٔ ايٓؾط -

 

  ( أَاّ √ضع عالَة )(  أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة ) 

 

عهضاتؿ ٜتِ جتُٝع َكاطع صعَٛٝة تؾب٘  .إلْؾاء َكطع بضزتى باعتدزا1ّ

   )    (                                      .                                                           (Puzzels)جتُٝع ايكطع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                )    (               . يزصٚإ ايهائٔ عًى املٓصة .                       األَض . ٜغتدز2ّ

                                                                                                                                                                    )    (       خطٛة عًى املٓصة.         53يتشضٜو ايهائٔ  .ْغتدزّ األَض 3

                                                                                                                                    )    (.َٓطكة ايهائٓات ٖى املهإ ايشى ٜتِ فٝ٘ عضض ْتٝذة ايعٌُ.                    4

                                                                                                                                                                                          )    (               ( .                        0,0.تعٗض ) ايكطة( فى بضْاَر عهضاتؿ فى املٛضع )5

 

 اإلدابة :

 صح-5 خطأ    -4     خطأ –3      خطأ -2صح      -1

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
(Record–ربزتىاي كطعبامل-ايصٛت- sound- ايتغذٌٝ -املٓغزية  –اإلٜكاف Square-- 

Sound) 

 َٔ زتُٛعة................ .أضف األَض 1

 .اضػط عًى عِٗ ايكائُة.............2

 .َٔ ايكائُة املٓغزية اخرت...................3
 . Sound.............َٔ خالٍ ؽضٜط األرٚات اخرت ايتبٜٛب 4

  .............اضػط  َفتاح.5
 .Square"يهًُة " َضبع"أٚ " ...........عذٌ.6

 .........َفتاح.... اضػط  .7

 ....انتب اعِ..............8
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 . ضع أَض ايصٛت بـ...........ايغابل.9

 
 -اإلدابة :

   1- Sound     2- 3  املٓغزية- record  

   4- sound     5-ٌٝايصٛت     -6    ايتغذ 

 املكطع ايربزتى -Square   9 -8ف      اإلٜكا-7   
 

  ايضقِ ايصٛاب أَاّ ايٛظٝفة املٓاعبة يًُكطع ايربزتىضع  : 

 

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

 
 

 

 

 

 إخفاء ايهائٔ عًى املٓصة)              (
 رصدة 53رصٚإ ايهائٔ ْاسٝة ايٝغاص عًى املٓصة  )              (

 ئٔ ايتاىل عًى املٓصةإظٗاص ايها )              (

 االْتعاص مبكزاص ثاْٝة ٚاسزة)              (

 تهضاص الْٗائى)              (

 

 اإلدابة :

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

 اؽضح املكصٛر باجملُٛعة ايربزتٝة اآلتٝة ْٚتٝذة تٓفٝشٖا  : 

 

 ايٓتٝذة ايٛصف اجملُٛعة ايربزتٝة

 

 ئضة بؾهٌ ايٓكطصعِ را ٚضع ايكًِ -

 

خطٛات( ثِ 5سضنة ايهائٔ)عزر -

 صفع ايكًِ

 5رٚصإ ايهائٔ بظاٜٚة  -

خطٛات(  5سضنة ايهائٔ )عزر  -

 بزٕٚ صعِ ثِ ضع األٚاَض ايغابكة 
 َضة(533راخٌ أَض ايتهضاص )عزر 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

  ادتزٍٚ ايتاىل ٜٛضح نٝفٝة تٓفٝش صعِ رائضة , انتب ٚظٝفة نٌ أَض َٔ أٚاَض

 :  ىاملكطع ايربزت

 

 ايٛصــــــــــف املكطع ايربزتى

        

 ٚضع ايكًِ.-1

 خطٛات( 5سضنة ايهائٔ )عزر -2

 صفع ايكًِ. -3

 رصدة. 5رٚصاْايهائٔ بظاٜٚة  -4

 َضة(33األٚاَض راخٌ أَض ايتهضاص)عزر -5

 

  تٝ٘ :آلاأنٌُ ايعباصات- 
 تاص َطاعفة.ْطػط بايظص األمئ عًٝ٘ ثِ خن..............يتهضاص.1

 أٍٚ خطٛة إلضافة َعٗض يًدًفٝة ٖٛ ايطػط عًى..........2

 بني األَضٜٔ ٜعٓى ايتصاقٗا................ظٗٛص. 3
 .............االَتزار االفرتاضى ملؾضٚغ عهضاتؿ ٖٛ.4

 . حتتٛى ٚادٗة .......عًى ؽضٜط األرٚات ٚؽضٜط ايكٛائِ.5

 

 -اإلدابة :

 

 رتط ايبٝض ا -3                   ملٓصةا -2    َكطع بضزتى  -1 

 4- .sb                     5-    بضْاَر عهضاتؿ 

 

  ( أَاّ ايعباصات ارتاطئة : ˟( أَاّ ايعباصات ايصشٝشة ٚعالَة  )√ضع عالَة ) 

.اإلْرتْت عباصة عٔ زتُٛعة َٔ ايؾبهات املرتابطة َع بعطٗا ايبػض ٚتتهٕٛ نٌ 1

              .            .                                                                                                               َعزات . ؽبهة َٔ زتُٛعة َٔ أدٗظة ايهُبٝٛتض ٚخطٛط اتصاٍ ٚ

)    (                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        )    (               ٖٛ املغئٍٛ عٔ تبارٍ املًفات َٔ اإلْرتْت ٚإيٝٗا .  Web Site. َٛقع ايٜٛب 2

                                                                                                                                                                            )    (الْرتْت تغُى ايربتٛنٍٛ.قٛاعز يالتصاٍ بني أدٗظة ايهُبٝٛتض عرب ؽبهة ا3

                                                                                                                                                   )    (                  اب ٚقصص ٚصعّٛ َتشضنة.   .ٜغاعز بضْاَر عهضاتؿ فى عٌُ أيع4

                                                                                                                                                                                          )    (                      إىل زتُٛعة أٚاَض اذتضنة .                         .ٜٓتُى األَض 5

  

 اإلدابة :

 خطأ-5صح     -4     صح –3      خطأ -2صح      -1

 

 

1 

2 

3

4 

5 
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 معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات –إعداد : أ/ نشوى محروس 

 

 ٌايعُٛر ص َٔ(A)   مبا ٜٓاعب٘ َٔ ايعُٛر(B) : 
 

 (B) ايعُــــــــــــــٛر فى بضْاَر عهضاتؿ (A)ايعُــــــــــــــٛر 

 )أ( .Scratchسفغ املًف اذتاىل فى  1

 

 Edit -Undelete )ب( إلٜكاف تؾػٌٝ مجٝع املكاطع ايربزتٝة. 2

 Save AS )ز( حتزٜز يػة ايٛادٗة. 3

 Small Stage )ر( ايرتادع عٔ اذتشف. 4
Layout  

 )ٙ( منط َٓصة عػرية 5

 

 

 -اإلدابة :

 ر  – 5       ب-4      ٙ–3     أ -2       ز-1    

 : ٘ٝاخرت اإلدابة ايصشٝش٘ يهٌ مجًة َٔ ادتٌُ اآلت 

 .َٔ َظاٜا بضْاَر عهضاتؿ .........1

 مجٝع َا عبل( –املؾاصنة عًى االْرتْت  –)َتٛفض زتاْا

 صة عٓز اإلسزاثى..........تعٗض اهلضة فى امل2ٓ

((0,0)–  (90,90)– (240,240)) 

 .اسشف ايهائٔ َٔ املٓصة ْغتدزّ أراة..........3

 (Stageاملٓصة  –ؽضٜط أرٚات ايتعزٌٜ  –)املكطع ايربزتٞ

 . صٛصة أٚ صمسة أخضى يٓفػ ايهائٔ فى ٚضع شتتًف ٖٛ.......4

(–  – ) 

 ........يتؾػٌٝ املكاطع ايربزتٝة. 5

(–   – ) 

 -دابة :اإل

  -5املعٗض      -4            -0,03      -2              مجٝع َا عبل-1


