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 2من  1صفحة 
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 

 : اخزش اإلخبثخ اٌظسُسخ ِّب ٍٍَ: اٌغؤاي األوي -

 
 

 ...............وثشح األٌىاْ اٌظبسخخ واٌضخبسف فٍ رظُُّ ِىلع ِب عًٍ شجىخ اإلٔزشٔذ دًٌُ عًٍ : -1

 زذاثخ اٌّىلع  -ة  ِىثىلُخ اٌّىلع -أ  
عذَ االعزّبد عًٍ   -ج 

 ِعٍىِبره
 دلخ ِعٍىِبره -د 

2- 
ٍخ فٍ رغدًُ اٌذسوط ثبٌظىد وإعبدح عشضهب فٍ فظىي أخشي ، ِّب َغهُ فٍ زً ِشى إِىبُٔخ اعزخذاِهب

 ............... :رغُت اٌطالة أو ٔمض اٌّعٍُّٓ 

 
اٌّغزشعشاد   –أ 

 اٌشلُّخ
 اٌىبُِشا اٌىثبئمُخ –د  اٌغجىسح اٌزوُخ –ج  األخهضح اٌٍىزُخ –ة 

 ...............ٌغبد رّزبص ثغشعخ رٕفُزهب :  -3

 
عبٌُخ اٌٍغبد  –أ 

 اٌّغزىي

ِٕخفضخ اٌٍغبد  –ة 

 اٌّغزىي

ٌغبد اٌجشِدخ  –ج 

 ثبٌىبئٕبد
 خخشائُاٌٍغبد اإل -د

 ............... إعطبء األواِش واٌزعٍُّبد ٌٍسبعت ثٍغخ َفهّهب ورٌه ألداء ِهّخ ِعُٕخ : -4

 اٌّعبٌح –د  اٌّجشِح –ج  اٌجشٔبِح –ة  اٌجشِدخ  –أ  

 .... ثأٔه رشرُت رٕفُز اٌزعٍُّبد اٌجشِدُخ رعٍُّخ رٍى األخشي ........عشف ...َ   -5

 اٌجشِدخ  –د  اٌزىشاس  –ج  االخزُبس  –ة  اٌززبثع  –أ  

 ...............( أزذ األِثٍخ عًٍ :  facebookَعزجش ِىلع )  -6

 
اٌّىعىعبد  –أ 

 اإلٌىزشؤُخ
 خزّبعُخاٌشجىبد اال –ج  اٌّىزجخ اٌشلُّخ –ة 

ٌمىاُِظ ا –د 

 اإلٌىزشؤُخ

7- 
ًٌ رمذَُ عٍغٍخ ِٓ األِثٍخ واٌزطجُمبد واٌزّبسَٓ ٌزذسَت اٌّزعٍُ ثطشَمخ إَهذف هزا إٌىع ِٓ اٌجشاِح 

 ...............رغًّ ثشاِح :  ؛ ِشىلخ عًٍ ِهبساد عجك رعٍّهب

 
اٌزذسَظ   –أ 

 اٌخظىطٍ
  سعخاٌزذسَت واٌّّب –د  اٌّسبوبح –ج  األٌعبة اٌزعٍُُّخ  –ة 

 ............... رزُّض اٌّىزجبد اٌشلُّخ عٓ اٌّىزجبد اٌزمٍُذَخ : -8

 
ثغشعخ اٌجسث  –أ 

  عٓ اٌىزت واٌعٕبوَٓ

ثئِىبُٔخ اإلطالع عًٍ  –ة 

 اٌىزت 

ثئِىبُٔخ اعزعبسح  –ج 

 اٌىزت

ثئِىبُٔخ ششاء  –د 

 اٌىزت 
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 2من  2صفحة  
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 

 أو ) خطأ ( أِبَ اٌعجبسح اٌخبطئخ فُّب ٍٍَ: اٌغؤاي اٌثبٍٔ:ضع ) طر ( أِبَ اٌعجبسح اٌظسُسخ ،  -    

 
 

 اإلخبثخ اٌعجـــــبسح َ

 (    ×     )   .( أزذ ِظبدس اٌّعٍىِبد اإلٌىزشؤُخ DVDرعزجش ألشاص اٌٍُضس ) ال  1

 (       √)       . رىخذ ثشاِح زبعىثُخ رثجذ عًٍ اٌسبعت ٌزسًٍُ اٌجُبٔبد إٌبردخ ِٓ اٌّغزشعشاد اٌشلُّخ 2

 (       √)       ٕظخ ٔفهُ ِٓ ِٕظبد ِىون اٌزٍ رمذَ ِمبطع ِشئُخ رششذ إٌّبهح اٌذساعُخ ثشىً ِجغظ .ِ 3

 (       √)       .عزجش اٌٍغبد عبٌُخ اٌّغزىي أعهً ِٓ اٌٍغبد ِٕخفضخ اٌّغزىي ِٓ زُث اٌفهُر   4

 (    ×     )   .لىاعذ اٌّعٍىِبد ٌٍجسث عٓ ِشادفبد وٍّخ ِب ٔغزخذَ  5

 (    ×     )   .عذ ٌغبد اٌجشِدخ اإلخشائُخ أزذ أٔىاع اٌٍغبد ِٕخفضخ اٌّغزىير   6

خهبص اٌزظىَذ إٌشظ َسزىٌ عًٍ ِفبرُر َشعً ِٕهب اٌطالة إخبثبرهُ إًٌ ثشٔبِح  7

 . اٌغجىسح اٌزوُخ 
      (√       ) 

 (    ×     )   .  أزذ ِظبدس اٌّعٍىِبد اإلٌىزشؤُخ عزجش اٌىزبة اٌّطجىع وسلُب  َ   8

 

 

 

 .اروش اثُٕٓ ِٓ أشهش ٌغبد اٌجشِدخ ثبٌىبئٕبد ِٓ خالي دساعزه ؛:  اٌغؤاي اٌثبٌث -

 

 – JAVAخبفب  – Pythonثبَثىْ  – PHPثٍ ارش ثٍ  -  Visual Basicفُدىاي ثُغه 

 ++Cعٍ ثٍظ ثٍظ  - #Cعٍ شبسة 

 

    .أهُ آٌُبد اٌجسث اٌدُذ فٍ شجىخ اإلٔزشٔذاروش اثُٕٓ ِٓ  ِٓ خالي دساعزه ؛:  اٌغؤاي اٌشاثع  -

 

 –اعزخذاَ خبطُخ اٌجسث اٌّزمذَ  –زذد ِىبْ اٌجسث  –زذد ِب رشَذ اٌجسث عٕه ثذلخ 

 اعزخذاَ عالِبد اٌزٕظُض " " عٕذ اٌجسث عٓ وٍّبد ِشوجخ –اعزخذَ أوثش ِٓ ِسشن ثسث 

 ( ٌزضُُك ٔطبق اٌجسث -اعزخذاَ عالِخ اٌطشذ  )  –
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