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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

الظؤاه األوه -:اخرت سوض اإلجابة الصريرة فيىا يمي :
ً
1
2
3

منورد ( أ )

الظؤاه
تعذ ذضوة بشاوخ وايكشوطوفت أوفيع ضىَ بشاوخ
أ) ذشة املصذس

ب) وفتوذة املصذس

د) وغمكة املصذس

د) اجملاٌية

أي وَ الشخص التالية تعذ وغمكة املصذس
أ) GPL

ب) EULA

د) BSD

د) FDL

تكذيي عىن اآلخشيَ بكاومْ عمى أٌْ عىن لمفشد
أ) االطتٍظاخ

ب) االطتبذاه

د) التكشاس

د) الٍظخ

تكوً فكشة املصادس احلشة عمى
4

أ) توفري تطبيكات

ب) عىن وربدلني دوُ د) االٌتفاع املشرتك

بشدلية بصوسة دلاٌية أي وكابن وادي
5
6
7
8
9
11

وتكاطي املعشفة

د) وٍافظة الرباوخ
وغمكة املصذس

ٌظاً تشغين يعذ لْ الفضن يف اٌتشاس وفّوً املصادس عاً ِ 1990و ٌظاً
أ) ويٍذوص

ب) ليٍكع

د) أٌذسويذ

د) آبن

ٌظخ قطعة ٌصية بعذ تغيري بعض الكمىات الشئيظية
أ) االطتٍظاخ

ب) االطتبذاه

د) التكشاس

د) الٍظخ

ٌظخ أجضاء كبرية وَ وصذس دوُ ركش املصذس
أ) االطتٍظاخ

ب) االطتبذاه

د) التكشاس

د) الٍظخ

لكطات فمىية وترشكة طحمت بطشيكة سقىية
أ) الصوسة الثابتة

ب) الشطوً املترشكة

د) الشطووات اخلطية

د) الفيذيو

التعبريات الكويٍية باخلطوط واألشكاه ِي
أ) الصوسة الثابتة

ب) الشطوً املترشكة

د) الشطووات اخلطية

د) الفيذيو

وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الصوس
أ) Jokosher

ب) Audacity

د) Adobe photoshop
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

ً

تابع االطئمة
وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الشطوً املترشكة
د) Adobe photoshop
ب) Audacity
أ) Jokosher

11

د) Pencil

عٍذوا ٌظتخذً الوطائط املتعذدة يف وظاعذة العاومني عمى التىكَ وَ العىن عمى األٌظىة اجلذيذة فإٌٍا
ٌترذث عَ اطتخذاوّا يف دلاه

12

أ) التعميي

د) التحاسة

ب) التذسيب

د) الصرافة

الظؤاه الثاٌي -:ضع عالوة ( √ ) أواً العباسة الصريرة وعالوة ( × ) أواً العباسة اخلاطئة :
ً
1
2
3
4

الظؤاه

√

×

وَ بشاوح إعذاد الفيذيو بشٌاوخ ( ) Gimp
تظاعذ الوطائط املتعذدة عمى طشعة وصوه املعمووة ملا حتوية وَ وثريات مسعية وبصشية
يف وشذمة تٍفيز و إٌتاد الوطائط املتعذدة يتي تكييي املٍتخ بّذف تعذين املٍتخ قبن تعىيىْ
املصادس املغمكة تكوً عمى اذتكاس املعمووة

الظؤاه الثالث -:
أركش أسبع دلاالت اطتخذاً الوطائط املتعذدة
)1
)2
)3
)4

...................................
...................................
...................................
...................................

اٌتّت األطئمة
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

الظؤاه األوه -:اخرت سوض اإلجابة الصريرة فيىا يمي :
ً
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

منورد ( ب )

الظؤاه
وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الشطوً املترشكة
د) Pencil
د) Jokosher
أ)  Adobe photoshopب) Audacity
ٌظاً تشغين يعذ لْ الفضن يف اٌتشاس وفّوً املصادس عاً ِ 0991و ٌظاً
د) ليٍكع
د) آبن
ب) أٌذسويذ
أ) ويٍذوص
عٍذوا ٌظتخذً الوطائط املتعذدة يف وظاعذة العاومني عمى التىكَ وَ العىن عمى األٌظىة اجلذيذة فإٌٍا ٌترذث
عَ اطتخذاوّا يف دلاه
د) التذسيب
د) التحاسة
ب) الصرافة
أ) التعميي
ٌظخ قطعة ٌصية بعذ تغيري بعض الكمىات الشئيظية
د) التكشاس
د) االطتبذاه
ب) الٍظخ
أ) االطتٍظاخ
ٌظخ أجضاء كبرية وَ وصذس دوُ ركش املصذس
د) التكشاس
د) االطتٍظاخ
ب) االطتبذاه
أ) الٍظخ
تعذ ذضوة بشاوخ وايكشوطوفت أوفيع ضىَ بشاوخ
د) اجملاٌية
د) وفتوذة املصذس
ب) وغمكة املصذس
أ) ذشة املصذس
لكطات فمىية وترشكة طحمت بطشيكة سقىية
د) الفيذيو
د) الصوسة الثابتة
أ) الشطووات اخلطية ب) الشطوً املترشكة
أي وَ الشخص التالية تعذ وغمكة املصذس
د) FDL

ب) BSD
أ) GPL
التعبريات الكويٍية باخلطوط واألشكاه ِي
أ) الشطووات
د) الفيذيو
ب) الشطوً املترشكة
اخلطية
تكذيي عىن اآلخشيَ بكاومْ عمى أٌْ عىن لمفشد
د) الٍظخ
ب) االطتبذاه
أ) التكشاس

www.alkhandak.com

د) EULA
د) الصوسة الثابتة
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

ً

تابع االطئمة

وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الصوس
11
ب) Adobe photoshop
د) Audacity
أ) Jokosher
تكوً فكشة املصادس احلشة عمى
د) توفري تطبيكات
 12أ) االٌتفاع املشرتك وتكاطي ب) عىن وربدلني دوُ أي
بشدلية بصوسة دلاٌية
وكابن وادي
املعشفة

د) Pencil
د) وٍافظة الرباوخ
وغمكة املصذس

الظؤاه الثاٌي -:ضع عالوة ( √ ) أواً العباسة الصريرة وعالوة ( × ) أواً العباسة اخلاطئة :
ً
1
2
3
4

الظؤاه

√

×

يف وشذمة تٍفيز و إٌتاد الوطائط املتعذدة يتي تكييي املٍتخ بّذف تعذين املٍتخ قبن تعىيىْ
املصادس املغمكة تكوً عمى اذتكاس املعمووة
وَ بشاوح إعذاد الفيذيو بشٌاوخ ( ) Gimp
تظاعذ الوطائط املتعذدة عمى طشعة وصوه املعمووة ملا حتوية وَ وثريات مسعية وبصشية

الظؤاه الثالث -:
أركش وشاذن اٌتاد الوطائط املتعذدة
)1
)2
)3
)4

...................................
...................................
...................................
...................................

اٌتّت األطئمة
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

الظؤاه األوه -:اخرت سوض اإلجابة الصريرة فيىا يمي :
ً
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

منورد ( د )

الظؤاه
ٌظخ أجضاء كبرية وَ وصذس دوُ ركش املصذس
د) التكشاس
ب) االطتبذاه
أ) االطتٍظاخ
تكوً فكشة املصادس احلشة عمى
د) عىن وربدلني دوُ أي
ب) االٌتفاع املشرتك
أ) توفري تطبيكات
وكابن وادي
بشدلية بصوسة دلاٌية وتكاطي املعشفة
تعذ ذضوة بشاوخ وايكشوطوفت أوفيع ضىَ بشاوخ
د) وغمكة املصذس
ب) وفتوذة املصذس
أ) ذشة املصذس
وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الصوس
أ) Jokosher
أ) Jokosher
أ) االطتبذاه

ب) Audacity

د) Pencil

د) الٍظخ
د) وٍافظة الرباوخ
وغمكة املصذس
د) اجملاٌية
د) Adobe
photoshop

وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الشطوً املترشكة
د) Adobe photoshop
د) Audacity
ب) Pencil
تكذيي عىن اآلخشيَ بكاومْ عمى أٌْ عىن لمفشد
د) التكشاس
د) الٍظخ
ب) االطتٍظاخ

ٌظاً تشغين يعذ لْ الفضن يف اٌتشاس وفّوً املصادس عاً ِ 0991و ٌظاً
د) أٌذسويذ
د) آبن
ب) ويٍذوص
أ) ليٍكع
التعبريات الكويٍية باخلطوط واألشكاه ِي
د) الشطوً املترشكة
د) الفيذيو
ب) الشطووات اخلطية
أ) الصوسة الثابتة
عٍذوا ٌظتخذً الوطائط املتعذدة يف وظاعذة العاومني عمى التىكَ وَ العىن عمى األٌظىة اجلذيذة فإٌٍا
ٌترذث عَ اطتخذاوّا يف دلاه
د) الصرافة
د) التذسيب
ب) التحاسة
أ) التعميي
أي وَ الشخص التالية تعذ وغمكة املصذس
أ) EULA

ب) GPL

د) FDL
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

ً

تابع االطئمة

11

أ) االطتٍظاخ

12

أ) الصوسة الثابتة

ٌظخ قطعة ٌصية بعذ تغيري بعض الكمىات الشئيظية
د) االطتبذاه
د) الٍظخ
ب) التكشاس
لكطات فمىية وترشكة طحمت بطشيكة سقىية
د) الشطووات اخلطية
د) الشطوً املترشكة
ب) الفيذيو

الظؤاه الثاٌي -:ضع عالوة ( √ ) أواً العباسة الصريرة وعالوة ( × ) أواً العباسة اخلاطئة :
ً
1
2
3
4

الظؤاه

√

×

املصادس املغمكة تكوً عمى اذتكاس املعمووة
وَ بشاوح إعذاد الفيذيو بشٌاوخ ( ) Gimp
تظاعذ الوطائط املتعذدة عمى طشعة وصوه املعمووة ملا حتوية وَ وثريات مسعية وبصشية
يف وشذمة تٍفيز و إٌتاد الوطائط املتعذدة يتي تكييي املٍتخ بّذف تعذين املٍتخ قبن تعىيىْ

الظؤاه الثالث -:
أركش وكوٌات الوطائط املتعذدة
)1
)2
)3
)4

...................................
...................................
...................................
...................................

اٌتّت األطئمة
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

الظؤاه األوه -:اخرت سوض اإلجابة الصريرة فيىا يمي :
ً
1
2

أ) الفذيو
أ) FDL

منورد ( د )

الظؤاه
لكطات فمىية وترشكة طحمت بطشيكة سقىية
د) الشطووات اخلطية
ب) الشطوً املترشكة
أي وَ الشخص التالية تعذ وغمكة املصذس
د) EULA
ب) BSD
وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الشطوً املترشكة

د) الصوسة الثابتة
د) GPL

3
د) Adobe
د) Pencil
ب) Audacity
أ) Jokosher
photoshop
ٌظاً تشغين يعذ لْ الفضن يف اٌتشاس وفّوً املصادس عاً ِ 0991و ٌظاً
4
د) ليٍكع
د) آبن
ب) أٌذسويذ
أ) ويٍذوص
عٍذوا ٌظتخذً الوطائط املتعذدة يف وظاعذة العاومني عمى التىكَ وَ العىن عمى األٌظىة اجلذيذة فإٌٍا ٌترذث
عَ اطتخذاوّا يف دلاه
5
د) الصرافة
د) التحاسة
ب) التعميي
أ) التذسيب
ٌظخ قطعة ٌصية بعذ تغيري بعض الكمىات الشئيظية
6
د) التكشاس
د) االطتبذاه
ب) الٍظخ
أ) االطتٍظاخ
ٌظخ أجضاء كبرية وَ وصذس دوُ ركش املصذس
7
د) التكشاس
د) االطتبذاه
ب) الٍظخ
أ) االطتٍظاخ
تعذ ذضوة بشاوخ وايكشوطوفت أوفيع ضىَ بشاوخ
8
د) اجملاٌية
د) ذشة املصذس
ب) وفتوذة املصذس
أ) وغمكة املصذس
تكذيي عىن اآلخشيَ بكاومْ عمى أٌْ عىن لمفشد
9
د) االطتٍظاخ
د) الٍظخ
ب) االطتبذاه
أ) التكشاس
وَ أشّش الرباوخ لترشيش ووعاجلة الصوس
11
ب) Adobe
Audacity
د)
د) Pencil
أ) Jokosher
photoshop
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 1440هـ
فصل

الصف األول الثانوي

ً

تابع االطئمة
11

أ) توفري تطبيكات
بشدلية بصوسة دلاٌية

12

أ) الصوسة الثابتة

تكوً فكشة املصادس احلشة عمى
ب) عىن وربدلني دوُ د) وٍافظة الرباوخ وغمكة د) االٌتفاع املشرتك
وتكاطي املعشفة
املصذس
أي وكابن وادي
التعبريات الكويٍية باخلطوط واألشكاه ِي
د) الشطوً املترشكة
د) الفيذيو
ب) الشطووات اخلطية

الظؤاه الثاٌي -:ضع عالوة ( √ ) أواً العباسة الصريرة وعالوة ( × ) أواً العباسة اخلاطئة :
ً
1
2
3
4

الظؤاه

√

×

يف وشذمة تٍفيز و إٌتاد الوطائط املتعذدة يتي تكييي املٍتخ بّذف تعذين املٍتخ قبن تعىيىْ
املصادس املغمكة تكوً عمى اذتكاس املعمووة
تظاعذ الوطائط املتعذدة عمى طشعة وصوه املعمووة ملا حتوية وَ وثريات مسعية وبصشية
وَ بشاوح إعذاد الفيذيو بشٌاوخ ( ) Gimp

الظؤاه الثالث -:
أركش وضايا املصادس احلشة
)1
)2
)3
)4

...................................
...................................
...................................
...................................

اٌتّت األطئمة
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