
  ( أمام العبارات التالية:   X( أو )   ضع عالمة  )   
 )            (                   (   هي البوابات األساسية المنطقية في الحاسب اآللي                          OR-AND- NOTبوابات )    .1

 )            (    (                                               0,1,2,3,4,5,6,7يتكون النظام الثماني في الحاسب من ثماني رموز فقط هي )  .2

 )            (      برامج إعداد النص هي برامج تحتوى على أدوات للكتابة بعدة أنماط وأحجام وأنواع مختلفة للخطوط                      .3

 )            (   بمشاركة الملفات                                         من مزايا تطبيقات الحوسبة السحابية في األجهزة الذكية عدم السماح  .4

 )           (   هي تقنية لعرض الصور بجودة عالية بزيادة عدد البكسالت التي تتكون منها الصورة       HDتقنية التعريف العالي  .5

 )            (                        (                                          2  ,  1 يتكون النظام الثنائي في الحاسب من رمزين فقط وهما  ) .6

  )            (        تستخدم الوسائط المتعدده في مجال التجاره من أجل إبراز محاسن منتج معين                                             .7

 )           (        ودة عالية بتقليل عدد البكسالت التي تتكون منها الصورةهي تقنية لعرض الصور بج   HDتقنية التعريف العالي  .8

 -:اخرت اإلجابة الصحيحة 
  -لقطات فلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية  :  - 1   

 الرسوم الخطية ( -الفيديو            د -الرسوم المتحركة        ج –الصور الثابتة         ب  -) أ 

 من برامج إعداد  acityAudيعتبر برنامج  .2

 الوسائط المتعدده بكافة أنواعها (  -الرسوم المتحركة         د -ج         الصور-ب        الصوت -) أ

 يعتمد الحاسب اآللي في نظام معالجته للبيانات على النظام :  .3

 الثماني (   -السادس عشر         د -الثنائي       ج -العشري        ب -) أ

 :بر وحده لقياس البيانات في الحاسب هي أك .4

 البت ( -التيرا بايت           د -الميجا بايت      ج -البايت      ب -) أ

 هو أحد التحديات  التي تواجه الحوسبة السحابية : .5

 ( انخفاض التكاليف  -المرونة في الوصول          د -المخاوف األمنية     ج -ب         المصادر الحره -) أ 

 هو عبارة عن تقنية يمكن من خاللها أن تحفظ ملفاتك على سيرفر مزود الخدمة عبر األنترنت: .6

 ( الحوسبة السحابية  -التطبيقات السحابية      د -ج     التخزين السحابي -ب         البرمجيات كخدمة -) أ        

 مرونة الوصول إلى مكان الخدمة تعتبر من مزايا : .7

 الحوسبة المكتبية ( -الحوسبة اإلدارية            د -الحوسبة التطبيقية        ج –لسحابية         ب الحوسبة ا -) أ 

  :من برامج إعداد  GIMPيعتبر برنامج  .8

 الوسائط المتعدده بكافة أنواعها (  -الرسوم المتحركة         د -ج         الصور-ب        الصوت -) أ

 يعتمد الحاسب اآللي في نظام معالجته للبيانات على النظام :  .9

 الثماني (   -السادس عشر         د -الثنائي       ج -العشري        ب -) أ

  :هي أصغر وحده لقياس البيانات في الحاسب  .11

 الجيجا بايت ( -التيرا بايت           د -الميجا بايت      ج -البايت      ب -) أ

 صف اثلث اثنوي عمل حاسبأوراق 



 حد المكونات الالزمة لتكوين الحوسبة السحابية :هو أ .11

 ( نظام التشفير  -نظام التشغيل      د -ج     نظام الدخول -ب         نظام الفرز -) أ 

 عبارة عن سلسلة رسوم منفصلة تعرض بسرعه وتسلسل محدد لتشكيل مقطع دي معنى : .12

 ( الوسائط المتعدده  -الرسوم المتحركة      د -ج     الرسوم الخطية -ب         الرسوم البيانية -) أ        

 : أكمل العبارات األتية
 يعتبر الفوتوشوب اكسبريس مثال على ......................................................... .1

 المتعدده. ................................................... هو من برامج إعداد الصور في مجال الوسائط .2

 هي تقنية تقوم بتحويل موارد الحاسب المادية إلى خدمات عبر شبكة اإلنترنت ..  ..................................................3

 ................من مكونات  الوسائط المتعدده ..................................................و........................................ .4

 ....من مزايا استخدام  الحوسبة السحابية .......................................................................................... .5

 من أحد التحديات التي تواجة الحوسبة السحابية هي ......................................................... .6

 ............................................... هو برنامج للتعامل مع الرسوم المتحركة..... .7

 ...................................................هي تقنية يمكن من خاللها أن تحفظ ملفاتك على سيرفر مزود الخدمة عبر األنترنت  .8

 ........................................................................................من أمثلة الخدمات على الحوسبة السحابية ...... .9

  عمود األول ما يناسبه من العمود الثانيلل اخرت 

 العمود )ب( االجابة العمود )أ(

 (  OR-AND- NOT   )  من أنظمة التشغيل السحابية -1

 التجارة  الترميز أنظمة أنواعمن  -2

 gmail  ية للحاسب اآلليالبوبات المنطقية األساس -3

 نظام آسكي  نواع برامج معالجة الصورمن أ-4

 Google Chrome OS  من مجاالت الوسائط المتعددة  -5

 الحوسبة السحابية الهجينة  السماح للمستخدمين بتشغيل التطبيقات عن بعد هو نموذج -6

 (SAASالبرمجيات كخدمة )ٍ  نواع برامج معالجة الصوتمن أ  -7

 النظام الثنائي  مثال لبريد الكتروني  -8

 Audcityبرنامج   الحوسبة السحابية أنواعمن -9

 GIMBبرنامج   من أمثلة األنظمة العددية للحاسب اآللي -11



 


