
 يا انخأرٛش انُاحش ػٍ ضغظ يهف؟ .1

a) إَشاء يهف أصغش 

b)  حغهٛم يغاعت انمشص انًغخخذيت

c) حمغٛى يهف فشد٘ إنٗ يهفاث يخؼذدة .

d) اكخشاف يهفاث انكًبٕٛحش انخٙ لذ حغخٕ٘ ػهٗ فٛشٔعاث .

 

 (اخخش خطٕحٍٛ )يا انخطٕحٍٛ انهخٍٛ ٚخؼٍٛ أٌ حُفزًْا ػُذ اعخًشاس عذٔد يشاكم يغ حطبٛك بشَايش  .2

a) عزف انخطبٛك 

b)  إنغاء حزبٛج انخطبٛك

c)  إػادة حزبٛج انخطبٛك

d) َمم انخطبٛك إنٗ عهت انًغزٔفاث .

 

 أ٘ انؼباساث انخانٛت حمذو أفضم حؼشٚف نهبشَايش؟ .3

a) ٙراكشة انٕصٕل انؼشٕائ 

b) يغشكاث ألشاص USBٔاأللشاص انًضغٕطت . 

c)  األصٓضة انطشفٛت انًٕصهت بانكًبٕٛحش

d) يضًٕػت حؼهًٛاث نضٓاص كًبٕٛحش يٍ أصم انخُفٛز ٔانخطبٛك .

 

  إنغاء حزبٛخٓا ٔإػادة حزبٛخٓا؟Windows يا انز٘ ٚغخخذو نخزبٛج انبشايش فٙ .4

a) يغشن انمشص انصهب 

b)  عطظ انًكخب

c)  نٕعت انخغكى

d) حفضٛالث انبشايش 

 

 يا انفشق بٍٛ راكشة انٕصٕل انؼشٕائٙ نهكًبٕٛحش ٔانمشص انصهب؟ .5

a) انمشص انصهب . راكشة انٕصٕل انؼشٕائٙ نٛغج يخطاٚشة، يًا ٚؼُٙ أَٓا أكزش يٕرٕلت يٍ انمشص انصهب

 .يخطاٚش يًا ٚؼُٙ أَّ يؼشض نهخذاخم اإلنكخشَٔٙ



b) راكشة انٕصٕل انؼشٕائٙ يخطاٚشة، يًا ٚؼُٙ أَٓا ال حغخفظ بانًؼهٕياث فٙ انزاكشة بؼذ حٕلف حشغٛم انكًبٕٛحش .

. انمشص انصهب غٛش يخطاٚش يًا ٚؼُٙ أَّ ٚغخفظ بانًؼهٕياث فٙ انزاكشة بؼذ حٕلف حشغٛم انكًبٕٛحش

c) راكشة انٕصٕل انؼشٕائٙ غٛش يخطاٚش يًا ٚؼُٙ أَٓا حغخفظ بانًؼهٕياث فٙ انزاكشة بؼذ حٕلف حشغٛم انكًبٕٛحش .

. انمشص انصهب غٛش يخطاٚش يًا ٚؼُٙ أَّ ٚغخفظ بانًؼهٕياث فٙ انزاكشة بؼذ حٕلف حشغٛم انكًبٕٛحش

d) انمشص . راكشة انٕصٕل انؼشٕائٙ يخطاٚشة يًا ٚؼُٙ أَّ ٚخؼٍٛ انخؼايم يؼٓا بغشص ػُذ إصانخٓا أٔ اعخبذانٓا

. انصهب غٛش يخطاٚش يًا ٚؼُٙ أَّ يمأو نهغشكت أرُاء اإلصانت أٔ االعخبذال بشكم أكبش

 يا انفشق بٍٛ انًٛضابج ٔانًٛضاباٚج؟ .6

a)  ٍضؼفاًا 16 بج، ٔيٍ رى فإٌ انًٛضاباٚج أكبش يٍ انًٛضابج 16انباٚج ٚخكٌٕ ي . 

b)  ٍأضؼاف8 بج، ٔيٍ رى فإٌ انًٛضاباٚج أكبش يٍ انًٛضابج 8انباٚج ٚخكٌٕ ي . 

c)  ٍأضؼاف4 بج، ٔيٍ رى فإٌ انًٛضاباٚج أكبش يٍ انًٛضابج 4 انباٚج ٚخكٌٕ ي  .

d) يصطهظ انباٚج اعى أكزش حمُٛت نهبج ٔيٍ رى فإٌ انًٛضاباٚج ْٙ َفغٓا انًٛضابج  .

 

 (عذد ارٍُٛ)أ٘ صٓاصٍٚ يًا ٚهٙ ٚؼخبشا صٓاص٘ عٕعبت  .7

a) Unix 

b)  انكًبٕٛحش انًغًٕل

c)  انخادو

d) َظاو انخشغٛم Mac 

 

 (اخخش رالرت )يا االخخٛاساث انزالرت انخٙ حًزم أَظًت انخشغٛم؟  .8

a) Linux 

b) Android 

c) Windows Vista 

d) Microsoft Office 

 

 

 

 

 



يا انز٘ ٚخٛظ نهًغخخذو يٕاصهت اعخخذاو . نى ٚؼذ انبشَايش انًزبج عانٛاًا ٚؼًم بؼذ حشلٛت َظاو انخشغٛم ػهٗ انكًبٕٛحش .9

 .Microsoft بشَايش ألذو فٙ َظاو حشغٛم أعذد يٍ

a) يذٚش انًٓاو 

b)  إصالط انخزبٛج

c)   إػادة حزبٛج انبشَايش

d) يؼانش حٕافك انبشَايش 

 

 أ٘ انؼباساث انخانٛت صغٛظ ػُذ حشغٛم انكًبٕٛحش فٙ انٕضغ اٜيٍ؟ .10

a) ٚخى حشغٛم خذياث االحصال بانشبكت. 

b)  ٚمٕو َظاو انخشغٛم بخغًٛم انًهفاث األعاعٛت ٔانخذياث ٔبشايش انخشغٛم

c) ٍٚنٍ ٚؼًم انًأط ٔأصٓضة انخخض .

d) ٚخى حشغٛم يٕصّ األٔايش بذالًا يٍ َظاو انخشغٛم. 

 

 أٍٚ ٚخى حشكٛب راكشة انٕصٕل انؼشٕائٙ؟ .11

a) ٔعذة انًؼانضت انًشكضٚت. 

b) انشاشت .

c)  يغشن انمشص انزابج

d) انهٕعت األو 

 

 يا انبطالت انًٕصٕدة بانهٕعت األو انخٙ حٕفش يُافز؟ .12

a) انخذاخم 

b)   االيخذاد

c)  انخٕعؼت

d)  انًخضايُت 

 

 يا َٕع انكًبٕٛحش انًغخخذو العخظافت يٕلغ ٔٚب؟ .13

a) يٕدو 

b) ػًٛم 



c) خادو 

d) ٙانًغاػذ انشلًٙ انشخص 

 يا انضٓاص انز٘ ٚكٌٕ غانبا االغهٗ رًُا؟ .14

a) يٕدو 

b) ػًٛم 

c) خادو 

d) ٙانًغاػذ انشلًٙ انشخص 

 

 أٖ يٍ األصٓضة انخانٛتٚغخخذو كٕعذة إدخال ؟  .15

a) انفأسة 

b) شاشت انؼشض 

c) انغًاػت 

d) صٓاص انؼشض 

 

أٖ انٕعذاث اٜحٛت حؼخبش ٔعذة إدخال ٔإخشاس ؟  .16

a) انفأسة 

b) شاشت انهًظ 

c) انغًاػت 

d) صٓاص انؼشض 

 

 يا انضٓاصانز٘ ٚؼًم كضٓاص اخشاس؟ .17

a) ِانفأس 

b) نٕعت انًفاحٛظ 

c) انشاشت 

d) انًاعغت انضٕئٛت 

 

 



 

. (اخخش ػايهٍٛ )يا ػايال حشغٛم انبغذ انصغٛغٍٛ؟  .18

a) + 

b) [] 

c)  ٔ

d) عشف انبذل^ 

 

 (اخخش ػباسحٍٛ)؟ (SMS )يا انؼباسحاٌ انصغٛغخاٌ عٕل انشعائم انُصٛت انمصٛشة  .19

a) حُغخخذو إلسعال سعائم طٕٚهت. 

b) حُغخخذو إلسعال سعائم يٕصضة .

c) حُغخخذو إلسعال سعائم بٍٛ أصٓضة انخبذٚم  .

d) حُغخخذو إلسعال سعائم بٍٛ انٕٓاحف انًغًٕنت. 

 

 (اخخش ػُصشٍٚ)يا انؼُصشاٌ انهزاٌ ُٚبغٙ أٌ حخضًًُٓا كهًت انًشٔس انمٕٚت؟  .20

a)  انكهًت"password" 

b) كهًت لايٕط ٔاعذة .

c) رًاَٛت سيٕص ػهٗ األلم .

d) ِاعى انًغخخذو انًشحبظ بكهًت انًشٔس ْز .

e) يضًٕػت انغشٔف ٔاألسلاو ٔانشيٕص. 

 

 يارا حفؼم ػُذ دفك فٛذٕٚ يٍ االَخشَج إنٗ صٓاص انكًبٕٛحش؟ .21

 

a) ٕٚيضايُت انفٛذ .

b) ٕٚإَشاء انفٛذ .

c)  ٕٚحغذٚذ انفٛذ

d)  ٕٚحغًٛم انفٛذ

e) ٕٚحُضٚم انفٛذ .



 يا األشٛاء انزالرت انشئٛغٛت انخٙ ُٚبغٙ يشاػاحٓا ػُذ اخخٛاس يغخؼشض ٔٚب؟ .22

a) انغشػت ٔانبغذ ٔانغفظ 

b)  ٌانبغاطت ٔانغفظ ٔاأليا

c)  األياٌ ٔانغشػت ٔخشٚطت انًٕلغ

d)  ٌانبغاطت ٔانغشػت ٔاأليا

 

 . أعشع إَٔاع شبكاث انٓاحف انخهِٕ٘٘يا .23

a) G2 

b) G5 

c) G4 

d) G3 

 

 

 

 

 

 

 


