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 اخرت اإلداب٘ الصشٔش٘ فٔنا ٓلٕ :الغؤال األّل :

 

  :تعين بٔع صخص٘ اعتدزاو امليتر اليتاملػلك٘ صخص٘ املصارص ( 1

 بضاءٗ االخرتاع احلصضٓ٘   -ب املغتدزو األخري   -أ

 GPL -ر سكْم اليغخ  -ز

 :ىغخ مً نتابات الفضر الغابك٘ رٌّ سنضٍا( 2

 املظٓر -ب املظز -أ

 التهضاص -ر اليغخ -ز

 ( ُتعضَّف بأىَا علغل٘ مً الضعْو امليفصل٘ اليت ُتعضض بغضع٘ ّتغلغل ذلزرًٓ لتؾهٔل مكطع سٖ معيٙ:3

 الضعْمات اخلطٔ٘ -ب مكاطع الفٔزْٓ -أ

 الصْص الجابت٘ -ر الضعْو املتشضن٘ -ز

 :مً صخص املصارص احلضٗ صخص٘( 4

 بضاءٗ االخرتاع احلصضٓ٘   -ب املغتدزو األخري   -أ

 GPL -ر سكْم اليغخ  -ز

 :آخض مضاسل إىتاز الْعائط املتعزرٗ سٔح ٓته فَٔا إخضاز امليتر علٙ األقضاص املزدل٘ أّ ىؾضٍا علٙ ؽبه٘ االىرتىت( 5

 اليؾض ّالتْطٓع -ب التصنٔه ّنتاب٘ الغٔياصْٓ -أ

   التذضٓب ّالتطْٓض -ر التيفٔش ّاإلىتاز -ز

 :تكئ٘ املْدات فْم الصْتٔ٘ املغتدزم٘ يف تطبٔكات الضّبْت لتشزٓز املغافاتُتغنَّٙ  (6

 ىظاو احلضن٘ -ب ىظاو الضؤٓ٘ -أ

 ىظاو األصْات -ر الغْىاص -ز

ُٓغتدزواملْقع  (7  إلىؾاء مزّى٘ تتنٔظ بالغَْل٘ ّمتدصص٘ بالتعلٔه: الشٖ 

  -ب  -أ

  -ر  -ز
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 : ُتعّضف بأىَا لكطات ثابت٘ ألؽٔاء سكٔكٔ٘ ميهً احلصْل علَٔا مً مهتبات الصْص أّ الهامريا الضقنٔ٘ (8

 الضعْو املتشضن٘ -أ
 الضعْمات اخلطٔ٘ -ب

 الفٔزْٓ -ر الصْص الجابت٘ -ز

 :ٓته تؾػٔلُ ّحتضٓهُ بْاعط٘ مؾػل بؾضّٖ، صتُ علٙ احلضن٘ يف اجتاٍات عزٓزٗالضّبْت الشٖ ٓتنتع مبكزفئ٘ ( 9

 2الفئ٘ -ب 1الفئ٘ -أ

 4الفئ٘ -ر 3الفئ٘ -ز

  : ستٙ ٓفَنَا دَاط احلاعب مباؽضٗ (0.1( لػ٘ ُتهتب األّامض فَٔا علٙ ؽهل علغل٘ مً األصقاو الجيائٔ٘ )10

 اآلل٘ -ب التذنٔع -أ

 (Javaدافا ) -ر (++Cعٕ بلػ بلػ ) -ز

  بأىَا اليتائر ّاملعلْمات املضار التْصل إلَٔا عيز سل املغأل٘:  ُتعضَّف (11

 مزخالت الربىامر -ب رلضدات الربىامر -أ

 العنلٔات امليطكٔ٘ -ر العنلٔات احلغابٔ٘ -ز

  : غنٙ عنلٔ٘ اعتكبال البٔاىات اليت عْف ٓعاجلَا الربىامرُت( 12

  التهضاص -ب احلغاب -أ

 اإلخضاز -ر   اإلرخال -ز

  بأىَا متجٔل بٔاىٕ أّ صمسٕ للدطْات اخلْاصطمٔ٘:  ُتعضَّف (13

 رلططات االىغٔاب   -ب عنلٔات املعاجل٘ -أ

 اخلطْات اخلْاصطمٔ٘ -ر رلضدات الربىامر -ز

 ( يف رلططات االىغٔاب:                    ُٓغنَّٙ الضمظ ) (14

   إرخال/إخضاز -ب بزآ٘/ىَآ٘ -أ

 تْصٔل٘ -ر عنلٔ٘ -ز

 ( يف رلططات االىغٔاب:                ُٓغنَّٙ الضمظ )  (15

  عنلٔ٘ -ب بزآ٘/ىَآ٘ -أ

 قضاص -ر إرخال/إخضاز -ز

 :باعتدزاو األمض يف بضىامر فٔذْل بٔغو عتْرْٓف الجْابت ُتعضَّ( 16

  Const -ب    Dim   -أ

 Do While      -ر   For Next -ز

  :أّل خطْٗ مً خطْات عنل بضامر إراصٗ املْاقع (17

 جتَٔظ قاعزٗ البٔاىات -ب تجبٔت الربىامر علٙ املْقع  -أ

 إرخال ّحتضٓض احملتْٓات -ر تصنٔه ؽهل املْقع -ز

 تكزٓه عنل اآلخضًٓ بهاملُ علٙ أىُ عنل للفضر:ُٓعضَّف بأىُ ( 18

 املظٓر -ب املظز -أ

 االعتيغاذ -ر اليغخ -ز

ُٓغتدزو يف تْٓرت) (19  :#( ، ٍّْ عيْاٌ لتػضٓزٗ ٓغبكَا عالم٘ Twitterمصلح 

 Followers -ب Following  -أ

 Reply -ر Hashtag -ز
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 ( أّل خطْٗ مً خطْات صٔاغ٘ سل املغأل٘:20

 نتاب٘ الربىامر ّتيفٔشِ -ب فَه املغأل٘ ّحتزٓز عياصضٍا -أ

 نتاب٘ اخلطْات اخلْاصطمٔ٘ -ر االىغٔابصعه رلططات  -ز

  …( ٍٕ بٔاىات:RadioButtonإٌ البٔاىات اليت حنصل علَٔا مً طص اخلٔاص ) (21

 ىصٔ٘ -ب صقنٔ٘  -أ

 ميطكٔ٘ ّصقنٔ٘ -ر ميطكٔ٘ -ز

 :أٖ مً أمساء املتػريات التالٔ٘ غري صشٔح( 22

 DIM -ب AB12  -أ

 KHANDAQ -ر B_DA -ز

 :املغتدزم٘ يف إىؾاء ّحتضٓض ملفات الْعائط املتعزرٗ الصْص )اجملاىٔ٘(مً بضامر إعزار ( 23

 Corel VideoStudio -ب GIMP  -أ

 Virtualdub -ر WavePad -ز

 :عيزما ىغتدزو الْعائط املتعزرٗ نْعٔل٘ مغاعزٗ للنعله يف الصف. فإىيا ىتشزخ عً اعتدزامَا يف دلال( 24

 التذاصٗ -ب التغلٔ٘ -أ

 التعلٔه -ر الصشاف٘ ّاإلعالو -ز

 . ( خطأ أماو العباصٗ اخلاطئ٘( أماو اإلداب٘ الصشٔش٘ ّعالم٘ )ضع عالم٘ ) الغؤال الجاىٕ :

 (    )            .الضّبْت دَاط مٔهاىٔهٕ ُمتشهَّه بُ إلهرتّىًٔا ٓكْو بتيفٔش األعنال بزاًل عً اإلىغاٌ -1

 (    )                                                  . ّادَ٘ للنغتدزو يف اللػات بالهائيات عَْل٘ إىؾاء -2

 (    )                           .  ( تْفضٍا بأمثاٌ باٍظSMC٘مً مظآا اعتدزاو بضامر إراصٗ املْاقع ) -3

 (    )                   . املٔ٘غتدزو املزّىات الؾدصٔ٘ ليؾض األخباص العادل٘ احمللٔ٘ ّالعُت -4

 (    )                 تزعه بضدلٔات املصارص احلضٗ اللػ٘ العضبٔ٘. -5

 (    )           .   يف مضسل٘ تيفٔش ّ إىتاز الْعائط املتعزرٗ ٓته تكٔٔه امليتر بَزف تعزٓل امليتر قبل تعنٔنُ -6

 (    )                 املصارص احلضٗ لٔغت ضز االىتفاع املارٖ. -7

 (    )                .( مجااًل للػات الربدل٘ اإلدضائٌٔ٘تعز لػ٘ دافا ) -8

 

 الغؤال الجالح : أدب علٙ األعئل٘ التالٔ٘ :

 ( .( ّالعضض )( مبعلْمٔ٘ الطْل )( ىفرتض أىيا ىضٓز سغاب مغاس٘ مغتطٔل )1)

العضض .× سلِّل عياصض املغأل٘ ، إسا علنت أٌ مغاس٘ املغتطٔل  = الطْل  

 احلل : لتشلٔل عياصض املغأل٘ ُىشزِّر التالٕ:

() املدضدات : مغاس٘ املغتطٔل -1

 املزخالت : -2

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

 املعاجلــــــ٘ : -3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
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ب العنلٔات احلغابٔ٘ التالٔ٘ سغب أّلْٓ٘ تيفٔشٍا يف بضىامر فٔذْل بٔغو عتْرْٓ:صتِّ( 2) 

 .  (عنلٔات الطضب ّالكغن٘ - العنلٔات اليت يف راخل األقْاؼ -عنلٔات اجلنع ّالطضح  -عنلٔات األؼ ) 

1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

 .  عنلٔات األؼ  -2

3-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…    

 . عنلٔات اجلنع ّالطضح  -4

 

  ؟علٙ دَاط احلاعبالتالٔ٘  العنلٔ٘( ما ىتٔذ٘ تيفٔش 3) 

M = 2*6/3 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 :فٔذْل بٔغو عتْرْٓ( عزَّر أىْاع الجْابت يف لػ٘ 4)

1-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

2-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

 :يف املصاىع اعتدزاو الضّبْتات( عزَّر اثيني مً إجيابٔات 5)

1-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

2-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

 :  إىل قغنني ٍنا( تيكغه لػات الربدل٘ 6)

1-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

2-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

 :فٔذْل بٔغو عتْرْٓمً أرّات اإلرخال يف لػ٘ اثيني ( عزَّر 7)

1-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

2-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

 :اسنض اثيني مً ؽضّط تغنٔ٘ املتػري يف لػ٘ فٔذْل بٔغو عتْرْٓ( 8)

1-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

2-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

 

 ْفٔل ّاليذاحمع متئاتٕ بالت


