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  :   فاْ عشػخ خؾ االٔزشٔذ رمذس ثـDownloading  ٟ٘  3072 Kbpsئرا وبْ عشػخ رؾ١ًّ اٌج١بٔبد  -1

 24Mbps-أ

 16Mbps-ب

 4Mbps-ج

 32Mbps-د

 ٚعٙبص اٌّغزخذَ ثغشػخ وج١شح  ثؾ١ش ٠Serversغزخذَ ٘زا اٌجشرٛوٛي فٟ ٔمً اٌٍّفبد ث١ٓ اٌخٛادَ  -2

٠مظذ ثٙزا .  ػ١ٍٗ  Uploading ٚسفغ اٌج١بٔبد  Downloadingرؼزّذ ػ١ٍّخ رؾ١ًّ اٌج١بٔبد 

 :اٌجشرٛوٛي ثـ

 Telnet [Telecommunication Network .]برتوكول-أ

 SMTP [Simple Mail Transfer Protocol .]برتوكول-ب

 POP3 [Post Office Protocol .]برتوكول-ج

 FTP [File Transfer Protocol .]برتوكول-د

هي الشركة التي توفر لعمالئها إمكانية الوصول إلى و ،(AIP)يسمى بموفر خدمة االتصال باإلنترنت  -3

بعمالئه باستخدام تقنية نقل البيانات المناسبة لتوصيل حزم بيانات نظام هذه الشركات رتبط تو. اإلنترنت

 :هذه الشركات هي . اإلنترنت 

 Data Service Provider (DSP) .  مزودخدمةاالمعطٌات-أ

 .شركاتتصنٌعمعداتالحاسبوالشبكات-ب

 Internet Service Provider (ISP) .  مزودخدمةاالنترنت-ج

 .مركزبٌعبطاقاتاالشتراكبخدمةاالنترنت-د

 :اٌٝ أٗ ِٛلغ  http:// www.wikipedia.org ٠ش١ش ػٕٛاْ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ -4

 .منظمةغٌرربحٌة-أ

 .تعلٌمً-ب

 .شركاتربحٌة-ج

حكومً-د

يعتبر هذا البرتوكول من أحدث البرتوكوالت المستخدمة في شبكة االنترنت حيث يستخدم هذا البرتوكول  -5

مما جعل . نقل الصوت بوضوح ونقاء شديد وإجراء المحادثات الهاتفية من خالل شبكة االنترنت  في

 بأقاربهم وأصدقاءهم حول العالم والتحدث معهم باالتصالالكثير من مستخدمي شبكة االنترنت يقومون 

 : يقصد بهذا البرتوكول بـ .بصوت واضح ونقي 

-أ  VOIP [ Voice Over Internet Protocol .]برتوكول 

http://www.wikipedia.org/
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 UDP[User Datagram Protocol .]برتوكول-ب

 TCP/IP [Transmission Control Protocol / Internet Protocol .]برتوكول-ج

  .HTTP [Hyper Text Transfer Protocol ]برتوكول-د

٠ؼزجش ٘زا اٌجشرٛوٛي ِٓ ألذَ اٌجشرٛوٛالد ؽ١ش ٠مَٛ ثزؾذ٠ذ ػٕٛاْ اٌغٙخ اٌّغزمجٍخ ٌٍج١بٔبد ِٚٓ صُ  -6

٠مَٛ ثٕمٍٙب ثبإلػبفخ ئٌٝ ػًّ رٛافك ث١ٓ أعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌّشرجطخ ثبٌشجىخ ، ٚاٌزأوذ ِٓ ٚطٛي اٌج١بٔبد 

 :٠مظذ ثٙزا اٌجشرٛوٛي ثـ . اٌّشعٍخ ِٓ اٌغٙبص اٌّشعً ئٌٝ اٌغٙبص اٌّغزمجً ثشىً ع١ٍُ ٚطؾ١ؼ 

 VOIP [ Voice Over Internet Protocol .]برتوكول-أ

 UDP[User Datagram Protocol .]برتوكول-ب

 TCP/IP [Transmission Control Protocol / Internet Protocol .]برتوكول-ج

 HTTP [Hyper Text Transfer Protocol .]برتوكول-د

 ٚأؽغبِٙب ئشىبٌٙب ثغ١ّغ اٌؾى١ِٛخ اٌّإعغبد ػ١ٍٙب رإوذ اٌزٟ اٌّجبدب أُ٘ ِٓ األخاللٟ األِٓ ٠ؼذ -7

ػ١ٍٗ فاْ ثؼغ . ٌألؽفبي  ٚخبطخ األخاللٟ ٌألِٓ اٌؾّب٠خ رٛفش اٌٝ اٌذٚي اغٍت رغؼٝ ؽ١ش ٚأٔٛاػٙب،

 :اٌغشائُ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رإصش عٍج١بَ ػٍٝ ٘زٖ إٌٛع ِٓ األِٓ ٟ٘ 

 .جرٌمةانتحالالشخصٌة-أ

 .جرٌمةارتٌادالمواقعاالباحٌة-ب

 .جرٌمةغسٌلاالموال-ج

 .جرٌمةتزوٌرالبٌانات-د

 رؼبس٠ف ػذح ٚسدد ٚلذ ، اٌؾبٌٟ ػبٌّٕب فٟ ظٙشد اٌزٟ اٌغذ٠ذح اٌّظطٍؾبد ِٓ ٠ؼذ ٘زا اٌّظطٍؼ -8

 األفؼبي ع١ّغ ٟ٘" اٌزبٌٟ اٌزؼش٠ف فٟ اخزظشد اٌزؼبس٠ف ٘زٖ ع١ّغ أْ ٌزٛػ١ؼ ٘زا اٌّظطٍؼ ئال

 اٚ ِٓ ا٢ٌٟ، اٌؾبعت ثٛاعطخ اٌّشرىجخ ، اٌذٚي فٟ ثٙب اٌّؼّٛي ٚإٌظُ ٚاٌم١ُ ٚ اٌششع ٌٍذ٠ٓ اٌّخبٌفخ

 :٠مظذ ثٙزا اٌّظطٍؼ ٘ٛ" . اإلٔزشٔذ شجىخ خالي

 .الجرٌمةااللكترونٌة-أ

 .جرٌمةتجارةالمخدرات-ب

 .جرٌمةالسرقة-ج

 .جرٌمةالقتل-د

 ؽ١ش ثٗ اإلػشاس ثمظذ ِب ٌشخض اإلٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ  ئٌٝ اٌشعبئً ِئبد ئسعبي ئٌٝ األشخبص ثؼغ ٠ٍغأ -9

 ٚخبطخ اٌخذِخ أمطبع ئِىب١ٔخ ػٓ فؼال ، سعبئً أٞ اعزمجبي ئِىب١ٔخ ٚػذَ اٌشجىخ رؼطً  ئٌٝ رٌه ٠إدٜ

 :٘زٖ اٌغش٠ّخ ٟ٘ . اٌشعبئً ػجش شجىخ اإلٔزشٔذ  ٌخذِخ ِمذِخ اٌّزؼشسح ٟ٘ اٌغٙخ وبٔذ ئرا

 .جرٌمةتزوٌرالبٌانات-أ

 .جرٌمةالدخولغٌرالمشروعللمواقع-ب
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 .جرٌمةانتحالالشخصٌة-ج

 .جرٌمةاالغراقبالرسائل-د

٠ٛفش ٘زا اٌجشرٛوٛي ئِىب١ٔبد ٌٍزؾىُ ثأعٙضح اٌىّج١ٛرش ػٓ ثؼذ ِٓ خالي شجىخ االٔزشٔذ ، ٚ٘ٛ ِٓ  -10

 .اٌجشرٛوٛالد اٌمذ٠ّخ اٌزٟ رُ اعزخذاِٙب ِغ رٍه اٌشجىخ

 SMTP [Simple Mail Transfer Protocol .]برتوكول-أ

 POP3 [Post Office Protocol .]برتوكول-ب

 Telnet [Telecommunication Network .]برتوكول-ج

 FTP [File Transfer Protocol .]برتوكول-د

 :اٌظ١غخ اٌؼبِخ ٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٟ٘  -11

 Maliprovider@.com.Username-أ

 Username@Mailprovider.com-ب

 Com.Username@Mailprovider-ج

 www.Username.com-د

 ثبٌّمبثً فأٗ اٌششوبد ٌجؼغ ا٠غبث١خ عٛأت ٌٙب ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ فىّب ؽذ٠ٓ رٚ عالػ االٔزشٔذ شجىخ -12

 اٌج١بٔبد ٚرذ١ِش أٔظّزٙب ػٍٝ اٌذخٛي خالي ِٓ ثبٌششوبد اٌؼشس ئٌؾبق فٟ رزّضً عٍج١ٗ عٛأت ٕ٘بن

 األِش اٌزٞ لذ  .اٌّشٛ٘خ ٚاإلػالٔبد اٌذػب٠بد خالي ِٓ اٌششوبد ثؼغ ِٙبعّخ ٠زُ لذ اٚ ف١ٙب اٌّخضٔخ

 .فٟ ٘زٖ اٌششوبد .......................... ٠ٍؾك أػشاس 

 .اقتصادٌة-أ

 .اجتماعٌة-ب

 .نفسٌة-ج

 .سٌاسٌة-د

 اٌٙبرفٟ االرظبي ؽش٠مخ فٟ وبٔذ اٌزٟ اٌّشبوً ثؼغ  ٌالرظبي ثبالٔزشٔذ ٌؾً اٌطش٠مخ ٘زٖ اعزؾذاس رُ -13

٠مظذ ثٙزٖ .  اٌج١بٔبد ِٓ وج١شح و١ّبد ٌٕمً ٚرٌه األعٙضح ث١ٓ دائّب رإِٓ ٘زٖ اٌطش٠مخ ارظبال ؽ١ش

 :اٌطش٠مخ 

 .((Satellites Connectionالصناعٌةاالقمار-أ

 .(ISDN)المتكاملةللخدماتالرقمٌةالشبكة-ب

 (.ADSL)المتماثلغٌرالرقمًالمشتركخط-ج

 . (Leased Line)المستأجرةالخطوط-د

mailto:Maliprovider@.com.Username
mailto:Username@Mailprovider.com
mailto:Com.Username@Mailprovider
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ِٓ اٌششوخ ( اٌؼ١ًّ)اٌزٟ رظً ٌٍّغزخذَ  (Bandwidth)رمبط عشػخ خؾ االٔزشٔذ ثى١ّخ اٌج١بٔبد  -14

 .اٌٛاؽذح....................  ISPاٌّضٚدح ٌخذِخ االٔزشٔذ

 .بالدقٌقة-أ

 .بالثانٌة-ب

 .بالساعة-ج

 .بالكٌلومتر-د

ِؼ١ٓ فٟ  ٔض رؾذ٠ذ ِزظفؼ االٔزشٔذ ، ٠ٚزُ ظٙٛس٘ب ػٕذ ِّض٠بد ألٜٛ رؼذ ٘زٖ ا١ٌّضٖ ِٓ ئؽذٜ -15

 اٌؾبعخ دْٚ اٌخذِبد ِٓ اٌىض١ش عذ٠ذح ،  ٚرؼط١ه ث١ّضاد عذ٠ذح لبئّخ ٌه طفؾخ ا٠ٌٛت ثؾ١ش رفزؼ

 :٘زٖ ا١ٌّضٖ ٟ٘ . اٌظفؾخ  ٌزغ١١ش

 . Acceleratorsالمسرعات-أ

 .Explorersالمتصفحات-ب

 .Search Engineمحركاتالبحث-ج

 .Forumsالمنتدٌات-د

 24 ِذاس ػٍٝ ٚصجبد ػب١ٌخ ثغشػخ االٔزشٔذ ثشجىخ ٌالرظبي ش١ٛػبًا  اٌطشق أوضش ِٓ اٌطش٠مخ ٘زٖ رؼذ -16

 اٌّزّبصٍخ ثغ١ش  اٌخطٛؽ ٘زٖ ٚطفذ ٚلذ . ٚاعزمجبالًا  ئسعبالًا  شغٍٗ دْٚ اٌؼبد٠خ اٌٙبرف خطٛؽ ػجش عبػخ

(Asymmetric )ْ٠مظذ ثٙزٖ اٌطش٠مخ. اإلسعبي  عشػخ ِٓ ثىض١ش أػٍٝ اٌزؾ١ًّ اٚ االعزمجبي عشػخ ال. 

 .((Satellites Connectionالصناعٌةاالقمار-أ

 .(ISDN)المتكاملةللخدماتالرقمٌةالشبكة-ب

 .(Leased Line)المستأجرةالخطوط-ج

 (.ADSL)المتماثلغٌرالرقمًالمشتركخط-د

 ِٚٓ اٌزغؼ١ٕبد أٚائً فٟ اٌخذِخ ٘زٖ ظٙشد ؽ١ش ، ٌالٔزشٔذ اٌشئ١غ١خ اٌخذِبد ِٓ اٌخذِخ رؼذ ٘زٖ -17

 ِٕغمخ ِشئ١خ ط١غخ فٟ ٚاألخجبس اٌّؼٍِٛبد سؤ٠خ ِٓ االٔزشٔذ ٌشجىخ( اٌؼ١ًّ )اٌّغزخذَ اعزطبع خالٌٙب

 :٘زٖ اٌخذِخ ٟ٘ .

 .Searchingخدمةالبحث-أ

 .Chattingخدمةالدردشة-ب

 (.WWW)خدمةالوٌب-ج

 Newsgroupsخدمةالمجموعاتاالخبارٌة-د
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 ِٓ وج١ش ػذد ث١ٓ  E-mail االٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ سعبئً ٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ رؼذ ٘زٖ اٌخذِخ ِٓ األعب١ٌت  -18

اٌشعبئً ، ؽ١ش ٠زُ رّش٠ش اٌشعبئً اٌٝ وبفخ  ٘زٖ رؾز٠ٛٙب اٌزٟ ثبٌّٛػٛػبد اٌّشزشوخ اال٘زّبِبد رٚٞ

 :٠مظذ ثٙزٖ اٌخذِخ ثـ. األشخبص اٌّغغ١ٍٓ ثٙزٖ اٌخذِخ 

 .Forumsخذِخإٌّزذ٠بد-أ

 .Mailing Listخذِخاٌمٛائُاٌجش٠ذ٠خ-ة

 (.WWW)خذِخا٠ٌٛت-ط

 Newsgroupsخذِخاٌّغّٛػبداالخجبس٠خ-د

 :ثـ  االٔزشٔذ شجىخ ػجش اٌزغٛق رز١ّض ػ١ٍّخ -19

.وٍٗاٌؼبٌُػٍٝٚخذِبرِٕٗزغبر٠ٗؼشعاٌٍْزبعش٠ّىٓ،ٌزاوىًػٍٝاٌؼبٌُأٙبِفزٛؽخ-أ

 .ِمزظشحػٍٝإٌّبؽكاٌز٠ٟىْٛثٙباٌّغزخذَ-ة

 .ِؾظٛسحفٟاٌذٚياٌغشث١خ-ط

 .الشٟءِّبروشطؾ١ؼ-د

 ؽش٠مخ ٚرؼزّذ ، االٔزشٔذ شجىخ ػٍٝ أزشبس٘ب اٌّخبؽش أوضش ِٓ أشىبٌٙب ثبخزالف اٌف١شٚعبد  رؼذ -20

 : ٠ٍٟ ِب اٌّؼبٌغخ ؽشق ِٚٓ اٌف١شٚط رٌه ٚرأص١ش  ٔٛع ػٍٝ اٌف١شٚط ِٓ اٌّؼبٌظ

 .Antivirusاعزخذاَثشٔبِظِؼبدٌٍف١شٚعبد-أ

 .Antivirus Updatingرؾذ٠شاٌجشٔبِظاٌّؼبدٌٍف١شٚعبدثشىًِغزّش-ة

 .ٚػغثشٔبِظاٌّؼبدحفٟؽبٌخاٌزشغ١ًاٌزٍمبئٟٚرٌهٌىزشبفاٌف١شٚعبدٌؾظخدخٌٛٙبٌٍغٙبص-ط

  .ع١ّغِبروشطؾ١ؼ-د

 ٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٔغزط١غ اٌؾظٛي ػٍٝ ِخزٍف أٔٛاع اٌّؼٍِٛبد ٚاألخجبس فٟ وبفخ  -21

 اٌّزشاثطخ ف١ّب ث١ٕٙب ػٓ ؽش٠ك ِب ٠ؼشف  Web Pagesاٌّغبالد ، ٚرزىْٛ ِٓ ػذد ِٓ طفؾبد ا٠ٌٛت

 :٠مظذ ثٙزٖ اٌٛع١ٍخ  . Hyperlinksثبالسرجبؽبد اٌزشؼج١خ 

 . Search Engineمحركاتالبحث-أ

 .Internet Explorerمتصفحاتاالنترنت-ب

 . Acceleratorsالمسرعات-ج

 .Websitesمواقعالوٌب-د

 ٚأدسعزٗ وغضء ِٓ اٌجشاِظ اٌزٟ Microsoft٘ٛ ِزظفؼ ٠ٚت سعِٟٛ أزغزٗ ششوخ ِب٠ىشٚعٛفذ  -22

.  ؽ١ش ٠غزخذَ ٘زا اٌجشٔبِظ وٛع١ٍخ اعبع١خ ٌزظفؼ االٔزشٔذ  Windowsرزؼّٓ داخً ٔظبَ رشغ١ً 

 :٠مظذ ثٙزا اٌجشٔبِظ 

 .Google Chromeلٛلًوشَٚ-أ
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 .Firefoxف١شفٛوظ-ة

 .Internet Explorerِزظفؼاالٔزشٔذ-ط

  Operaاٚثشا-د

 ِٓ ٚعبئً اٌؾّب٠خ ِٓ اٌّخبؽش اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رٍؾك ثٕب ٔز١غخ اعزخذاَ شجىخ االٔزشٔذ ثطش٠مخ خبؽئخ ٟ٘ -23

 .ِشبسوخوٍّبداٌّشٚسِغاالخش٠ٓ-أ

 .ػذَاٌذخٛياٌٝاٌّٛالغاٌّشجٛ٘خ-ة

 .ادخبياٌج١بٔبداٌخبصف١هفٟاٌّٛالغغ١شاالِٕخ-ط

 .ع١ّغِبروشطؾ١ؼ-د

 ؽ١ش  رز١ّض ٘زٖ Satellites Connection اٌظٕبػ١خ ِٓ ؽشق االرظبي  ثبالٔزشٔذ ؽش٠مخ األلّبس -24

 :اٌطش٠مخ ثؼذح ِضا٠ب ِٕٙب 

 .وٍفزٙبل١ٍٍخثبٌّمبسٔخثبٌطشقاالخشٜ-أ

 .رؾزبطاٌِٝؼذادِؼمذحالعشاءاالرظبيثبالٔزشٔذِٓخالٌٙب-ة

 .اعزخذاَاال١ٌبفاٌؼٛئ١خ-ط

 .رغط١خِغبؽبدعغشاف١خوج١شح-د

ؽ١ش رز١ّض ٘زٖ (ADSL )اٌّزّبصً غ١ش اٌشلّٟ اٌّشزشن ِٓ ؽشق االرظبي  ثبالٔزشٔذ  ؽش٠مخ خؾ -25

 :اٌطش٠مخ ثؼذح ِضا٠ب ِٕٙب 

 .اٌٝشجىخاالٔزشٔذUploadingعشػخػ١ٍّخسفغاٌج١بٔبد-أ

 .رغط١خِغبؽبدعغشاف١خوج١شح-ة

 .صجبدػ١ٍّخاالرظبيػٍِٝذاساٌغبػخ-ط

 .ع١ّغِبروشطؾ١ؼ-د

 :رّش ػ١ٍّخ رط٠ٛش ِٛالغ االٔزشٔذ ثؼذح ِشاؽً ِٕٙب  -26

 .ِشؽٍخاٌزخط١ؾ-أ

 .ِشؽٍخاٌزؾ١ًٍٚاٌزظ١ُّ-ة

 .ِشؽٍخاٌزط٠ٛشٚػجؾاٌغٛدح-ط

 .ع١ّغِبروشطؾ١ؼ-د

 :ِٓ ا١ٌّّضاد اٌؼبِخ اٌزٟ  ٠غت اْ ٠زغُ ثٙب ِٛلغ االٔزشٔذ اٌغ١ذ ٟ٘  -27

.(اٌخ...إٌض،ؽشقاٌؼشع،عٛدحإٌض)اٌؼٕب٠خثّؾزٜٛاٌّٛلغِٓؽ١ش-أ

 .ػذَاعشاءػ١ٍّبداٌظ١بٔخٚاالداِخٌٍّٛلغاالٌىزشٟٚٔ-ة

 .ػذَاعشاءاعزطالعاساءٚالزشاؽبداٌّغزخذ١ِٓ-ط

 .الشٟءِّبروشطؾ١ؼ-د
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 : ِٓ اٌغّبد اٌؼبِخ ٌٍؼًّ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ أٔٗ  -28

.٠ؾزبطئٌٝلذساًوج١شآًِاٌّبي-أ

 .٠زطٍتِٙبسادِزمذِخثى١ف١خاٌزؼبًِِغاٌشجىخ-ة

 .طؼٛثخاٌؾظٛيػٍٝاٌج١بٔبدٚاٌّؼٍِٛبد-ط

 اِىب١ٔخاالرظبيثبالشخبصثغشػخدْٚٚعٛدل١ٛدػٍٝاٌضِبْٚاٌّىبْ-د

إٌفغ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رٍؾك ثٕب ٔز١غخ اعزخذاَ شجىخ االٔزشٔذ ألٚلبد ؽ٠ٍٛخ  اٌظؾ١خ ِٓ األػشاس -29

 :ٚثظٛسح غ١ش طؾ١ؾخ ٟ٘ 

 .اعٙبداٌؼ١ْٛ-أ

 .شًٍاالؽشاف-ة

 .االوزئبةٚاالٔؼضاي-ط

 .االالَفٟاٌؼّٛداٌفمشٞ-د

 :اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍؾك ثٕب ٔز١غخ اعزخذاَ االٔزشٔذ ثطش٠مخ خبؽئخ ٘ـٟ  اٌضمبف١خ ٚ االعزّبػ١خ  ِٓ األػشاس -30

 .اػشاسفٟاٌؼم١ذح-أ

 .ِشبوًفٟاٌٍغخاٌؼشث١خٚاٌزٛاطًِغاالخش٠ٓ-ة

 .اػشاسطؾ١خعغذ٠خ-ط

 اػشاسالزظبد٠خ-د

ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ Tools  فٟ لبئّخ ادٚاد  SmartScreen Filter ٠غزخذَ األِش  -31

Internet Explorer ٍٟالعشاء ِب ٠ : 

 .فتحمواقعالكترونٌة-أ

 .التحققمنالموقعاالكترونٌةوالتأكدمنخلوهامنالمخاطرواالضرار-ب

 .انهاءاستخدامالمتصفح-ج

 .حذفسجلالمحفوظات-د

 Internet Explorer ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ Edit فٟ لبئّخ رؾش٠ش  ٠Select Allغزخذَ األِش  -32

 :ٌٍم١بَ ثّب ٠ٍٟ 

 .اختٌارجمٌعالنصوصوالصورفًصفحةالموقعااللكترونً-أ

 .اجراءعملٌةالنسخلمتحوىالصفحة-ب

 .حفظالصفحةعلىجهازالحاسب-ج

 .انشاءاختصارللموقععلىسطحالمكتب-د
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 Internet Explorer ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ File فٟ لبئّخ ٍِف  ٠Save Asغزخذَ األِش  -33

 :العشاء ِب ٠ٍٟ

 .Favoritesاضافةالموقعااللكترونًالىقائمةالمفضلة-أ

 .Historyتنظٌفسجلالمحفوظات-ب

 .فتحموقعاللكترونًجدٌددوناغالقالمتصفح-ج

 .حفظصفحةالوٌبعلىجهازالحاسببإسمجدٌد-د

 Internet ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ View فٟ لبئّخ ػشع٠Quick Tabsغزخذَ األِش  -34

Explorerٌٍٍٟم١بَ ثّب ٠ : 

 .لفتحموقعالكترونًدوناغالقمتصفحاالنترنت-أ

 .بصورةمصغرةTabsلعرضالتبوٌبات-ب

 .Tabsالغالقالتبوٌبات-ج

 .New Tabsلفتحتبوٌبجدٌد-د

 Internetثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ Tools  فٟ لبئّخ ادٚاد  ٠InPrivate Browsingغزخذَ األِش  -35

Explorerٍٟالعشاء ِب ٠ : 

 .Cookiesعندالدخولالىالمواقعالمشبوهةبحٌثٌمنعحفظالبٌاناتفًملفتعرٌفاالرتباط-أ

 .لحذفالملفاتالمؤقتةعلىجهازالحاسبللمستخدم-ب

 .الغالقالمتصفح-ج

 .لتحدٌثالبٌاناتالخاصةبصفحاتالموقعااللكترونً-د

 Internet ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ Edit فٟ لبئّخ رؾش٠ش  ٠Find on this Pageغزخذَ األِش  -36

Explorerٌٍٍٟم١بَ ثّب ٠ : 

 .لنسخالبٌاناتالموجودةفًصفحةالموقعااللكترونً-أ

 .لفتحموقعالكترونًجدٌد-ب

 .لحذفملفاتتعرٌفاالرتباط-ج

 .للبحثاواٌجادبعضالبٌاناتداخلصفحةالموقعااللكترونً-د

 Internet Explorer ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ View فٟ لبئّخ ػشع ٠Encodingغزخذَ األِش  -37

 :ٌٍم١بَ ثّب ٠ٍٟ

 .Full Screenلعرضالصفحةفًملءالشاشة-أ

 .الغالقالمتصفح-ب

 .اللغةفًصفحةالموقعااللكترونً لضبط-ج
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 .لعرضلغةالبرمجةالتًتماستخدامهافًانشاءالصفحة-د

 ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ Favorites فٟ لبئّخ اٌّفؼٍخ Add to Favorites ٠غزخذَ األِش -38

Internet Explorerٍٟالعشاء ِب ٠ : 

 .لتغٌٌراعداداتمتصفحاالنترنت-أ

 .الضافةبعضالمواقعالمرغوبةفًقائمةالمفضلة-ب

 .الزالةالمواقعغٌرالمرغوبةمنقائمةالمفضلة-ج

 .لفتحالمواقعفًقائمةالمفضلة-د

 Internet Explorer ثجشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ Fileفٟ لبئّخ ٍِف  Page Setup ٠غزخذَ األِش  -39

 :ٌؼجؾ 

.اعداداتصفحةالموقعااللكترونً-أ

 .طباعةصفحةالموقعااللكترونً-ب

 .اغالقمتصفحاالنترنت-ج

 .معاٌنةصفحةالموقعااللكترونً-د

سعبئً اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌٍّفبد اٌّشفمخ ثٙب ، ِٓ   ٠Receiveخزض ٘زا اٌجشرٛوٛي ثبعزمجبي  -40

 : اٌٝ اٌّغزخذَ األخش٠ٓ

 FTP [File Transfer Protocol .]ثشرٛوٛي-أ

 Telnet [Telecommunication Network .]ثشرٛوٛي-ة

 SMTP [Simple Mail Transfer Protocol .]ثشرٛوٛي-ط

 POP3 [Post Office Protocol .]ثشرٛوٛي-د

رؼزجش ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٓ أؽذس ؽشق االرظبي ثشجىخ االٔزشٔذ ، ٚرغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ ثىضشح فٟ إٌّبؽك  -41

  ئ١ٌٙب ، ِضً ِٛالغ اٌؼًّ اٌخبطخ ثششوبد اٌجزشٚي فٟ اٌظؾشاء ADSLاٌزٟ ٠ظؼت رٛط١ً خطٛؽ 

 .٠مظذ ثٙزٖ اٌطش٠مخ. ٚإٌّبؽك اٌغج١ٍخ اٌجؼ١ذح ػٓ اٌّذْ 

 (.ADSL)المتماثلغٌرالرقمًالمشتركخط-أ

 .(ISDN)المتكاملةللخدماتالرقمٌةالشبكة-ب

 .((Satellites Connectionالصناعٌةاالقمار-ج

 . (Leased Line)المستأجرةالخطوط-د

 : ٟ٘ ػجبسح ػٓ  Internetشجىخ االٔزشٔذ  -42

البعضببعضهاالمرتبطةالحاسبأجهزةمناكبرالشبكاتالموجودفًالعالماذتتكونمنمجموعةضخمة-أ

 .العالمحولوالمنتشرة

 .Net of Netشبكةالشبكات-ب
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 Information Highway خطالمعلوماتالسرٌع-ج

 .جمٌعماذكرصحٌح-د

 :فٟ ِشؽٍخ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزظ١ُّ ٌّٛالغ االٔزشٔذ ٠زُ اٌزشو١ض ػٍٝ  -43

 .مظهروشكلالموقعوطرٌقةتصفحصفحاتالوٌب-أ

 .كٌفٌةنشرالموقععلىشبكةاالنترنت-ب

 .تدرٌبالمستخدمٌنعلىالموقعالجدٌد-ج

 .صٌانةوادامةالموقع-د

 : ٌٍغب٠بد اٌزب١ٌخ Internet Explorer  فٟ ثشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ  Historyرغزخذَ اٌّؾفٛظبد -44

 .لحذفالمواقعااللكترونٌةالتًتمزٌارتها-أ

 .اضافةمواقعالكترونًجدٌدةالىقائمةالمفضلة-ب

 .لحفظعناوٌنالمواقعااللكترونٌةالتًتمزٌارتهاسابقا-ج

 .لفتحمواقعالكترونٌةجدٌدة-د

رؼغ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ ِشاؽً رط٠ٛش اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ فش٠ك اٌزط٠ٛش رؾذ دائشح اٌزؾذٞ اٌؾم١مٟ  -45

 :٘زٖ اٌّشؽٍخ ٟ٘ . ٌمذسارُٙ ِٚب رُ أغبصٖ ِٓ ٌؾظخ اٌزخط١ؾ اٌٝ ِشؽٍخ االٔزٙبء ِٓ اػذاد اٌّٛلغ 

 .مرحلةالتخطٌط-أ

 .مرحلةالنشروالتوزٌع-ب

 .مرحلةالتحلٌلوالتصمٌم-ج

 .مرحلةالصٌانةواالدامة-د

ثزؾ٠ٍٛٗ اٚ  ٠مَٛ صُ ِٚٓ ػ١ٍٗ ٌٍغ١طشح اٌّٛلغ ػٍٝ اٌّغشَ ٠شٕٗ رزُ ٘زٖ اٌغش٠ّخ ِٓ خالي ٘غَٛ -46

 اٌخبص اٌجشٔبِظ ثزشو١ت ٠مَٛ صُ اٌّشٙٛس٠ٓ اٌخذِخ ِمذِٟ ألؽذ ِٛلغ اخزشاق اٌّغشَ ٠ؾبٚي أٚ رذ١ِشٖ 

 ٠مظذ ثٙزٖ . اٌّشٙٛس اٌّٛلغ اعُ وزبثخ ثّغشد ِٛلؼٗ ئٌٝ شخض أٞ رٛع١ٗ  ئٌٝ ٠إدٞ ِّب ٕ٘بن ثٗ

 :اٌغش٠ّخ ٟ٘ 

 .جرٌمةانتحالشخصٌةالموقع-أ

 .جرٌمةسرقةارقامالبطاقاتااللكترونٌة-ب

 .الجرٌمةالمنظمة-ج

 .جرائمتزوٌرالبٌانات-د

 :أٞ ِٓ ٘زٖ اٌؼجبساد رؼذ ػجبسح طؾ١ؾخ  -47

 .الخاصبكE-mailٌمكنالدخولالىالبرٌدااللكترونًدونمعرفةكلمةالمرورللبرٌدااللكترونً-أ

 .الخاصبكمنقبلايشخصE-mailٌمكنتغٌٌركلمةالمرورللبرٌدااللكترونً-ب

 .فالٌمكناستعادتهااوتغٌٌرها E-mailاذاتمنسٌانكلمةالمرورللبرٌدااللكترونً-ج
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 .الخاصبكاذاتممعرفةالجوابللسؤالالسري E-mailامكانٌةتغٌٌركلمةالمرورللبرٌدااللكترونً-د

 :ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ٠ىْٛ وّب ٠ٍٟ URL اٌظ١غخ اٌؼبِخ ٌؼٕٛاْ ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ  -48

 www.https.com.edu-أ

 Http.www.sitename.sitetype-ب

 Http://www.Sitename.SiteType.Country-ج

 .جمٌعماذكرصحٌح-د

 فأٔٗ  Junkارا ٚطٍذ ا١ٌه سعبٌخ اٌىزش١ٔٚخ ِٓ اؽذٜ عٙبد االرظبي اٌٝ ِغٍذ اٌجش٠ذ غ١ش اٌّشغٛة  -49

 :٠ٕظؼ ثـ

 .فتحالرسالةدونتحمٌلمرفقاتها-أ

 .حذفالرسالةبشكلنهائً-ب

 .Inboxنقلالرسالةالىمجلدالبرٌدالوارد-ج

 .ارسالالرسالةالىبعضجهاتاالتصالالموجودٌنلدٌك-د

رؼزجش ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ ِشاؽً رط٠ٛش اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ِٓ اوضش اٌّشاؽً اٌّىٍفخ ٌّٕزغٟ اٌّٛالغ ،  -50

٘زٖ . خبطخ ارا ٌُ ٠ىٓ اٌّٛلغ ِؾممب ٌٍزٛلؼبد ٚاال٘ذاف االعزشار١غ١خ اٌزٟ ػٍٝ اعبعٙب رُ أشبء اٌّٛلغ 

 :اٌّشؽٍخ ٟ٘ 

 .مرحلةالدعمالفنً-أ

 .مرحلةالنشروالتوزٌع-ب

 .مرحلةالتخطٌط-ج

 .مرحلةالتطوٌروضبطالجودة-د

 . ٌٍشد ػٍٝ اٌشعبئً اٌٛاسدح ا١ٌه ِٓ لجً اؽذ االشخبص فأٗ ٠زُ اعزخذاَ اِش  -51

 .Reply-أ

 .New-ب

 .Send-ج

 .Forward-د

 . ٚاغالق اٌؾغبة فبٔٗ ٠زُ اعزخذاَ اِش E-mail ٌٍخشٚط ِٓ اٌجش٠ذ اٌٍىزشٟٚٔ  -52

 Sign-up-أ

 .Send-ب

 .Log-in-ج

  .Sing-out-د

http://www.https.com.edu/
http://www.sitename.sitetype.country/
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 رشغ١ٍٗ ٠زُ ف١شٚط رغغغٟ ٠غزخذِْٛ ا٢خش٠ٓ أعٙضح ئٌٝ اٌّزغٍٍْٛ فاْ االخزشاق  ٌىٟ رزُ ػ١ٍّخ -53

 ؽبعٛثٗ ػٍٝ ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ اٌشخض أػّبي ػٍٝ اٌزغغظ ثأغشاع ٠مَٛ ٌىٟ اٌؾبعت عٙبص داخً

 أٚي ِٕز اٌّفبر١ؼ ٌٛؽخ ػٍٝ اٌشخض ثٙب لبَ ؽش٠مخ وً ثزغغ١ً ٠مَٛ طٛسح أثغؾ فـٟ فٙٛ اٌشخظٟ

 :٠غّٝ ٘زا اٌف١شٚط ثـــ. ٌٍزشغ١ً  ٌؾظخ

 .Wormالدودة-أ

 .Timed Bombsالقنابلالمؤقته-ب

 . Trojan Hoursحصانطرواده-ج

 .Logic Bombsالقنابلالمنطقٌة-د

 : ٌزّش٠ش سعبٌخ اٌىزش١ٔٚخ ٚاسدح ِٓ اؽذٜ عٙبد االرظبي ٌجؼغ االشخبص فبٔٗ ٠زُ اعزخذاَ اِش  -54

 .Forward-أ

 .New-ب

 .Send-ج

 .Reply-د

 ٔزجغ اٌخطٛاد  Windows ثبعزخذاَ ٔظبَ Internet Explorerٌزشغ١ً ثشٔبِظ ِزظفؼ االٔزشٔذ  -55

 :اٌزب١ٌخ

 .ومنثماختٌاربرنامجمتصفحاالنترنتمناعلىالقائمةStartاختٌاررزإبدأ-أ

 .اختٌاربرنامجمتصفحاالنترنتمنشرٌطالتشغٌلالسرٌعالموجوداسفلشاشةسطحالمكتب-ب

 .iexploreوذلكبعدكتابهاالمر Runتشغٌلمتصفحاالنترنتمنخاللبرنامج-ج

 .جمٌعماذكرصحٌح-د

 :وٕٛع خبص ٌٙزٖ اٌّٛالغ ...................  إلٔشبء ِٛلغ ؽىِٟٛ فإٔب ٔغزخذَ  -56

 COM.-أ

 EDU.-ب

 GOV.-ج

 NET.-د

 . السفبق ثؼغ اٌٍّفبد فٟ سعبٌخ اٌىزش١ٔٚخ فأٗ ٠زُ اعزخذاَ أِش  -57

 .Send-أ

 . Attachment-ب

 Downloading-ج

-د Forward. 
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 . عذ٠ذح ٠زُ اعزخذاَ اِش E-mailسعبٌخ ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ  السعبي -58

 .New-أ

 .Reply-ب

 .Send-ج

 .Forward-د

 وبفخ ِّٚبسعخ اٌذ٠ٓ ٚٔجز اإلٌؾبد ئٌٝ األشخبص رذػٛ اٌزٟ اٌّٛالغ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٕ٘بن االٔزشٔذ شجىخ  فٟ -59

 ِٓ اإلعالِٟ اٌذ٠ٓ ػٍٝ ٠زطبٚي أْ ٠ؾبٚي ِٓ اٌّٛالغ ثؼغ فٟ ششػٟ ٚرغذ ل١ٛد ٚعٛد دْٚ األػّبي

 .، األِش اٌزٞ ٠ٍؾك اٌؼشس فٟ اٌّغ١ٍّٓ ث١ٓ اٌفزٓ ٚئصبسح اٌذ٠ٓ سِٛص عت خالي

 .القعٌدةاالسالمٌةللفردالمسلم-أ

 .التعاٌشمعالدٌاناتاالخرى-ب

 .التعاملمعالطوائفاالخرىمنذاتالدٌناالسالمً-ج

 .جمٌعماذكرصحٌح-د

 اٌّؼٍِٛبد ِظبدس ػٍٝ ٚاٌغ١طشح اٌزؾىُ ػ١ٍّخ أطجؾذ اٌؼبٌُ ػٍٝ إٌّفزؼ( اٌؼٌّٛخ )اٌؼظش ٘زا  فٟ -60

 ِٓ اٌشجبة أفىبس ثؼغ ػٍٝ رأصش اْ ثؼغ اٌغٙبد اٌزٟ رؾبٚي ٕ٘بن اْ ؽ١ش ، اٌظؼٛثخ غب٠خ فٟ أِشاَ 

 .،األِش اٌزٞ ٠إصش عٍجبَ ػٍٝ  األعشح ثٛرمخ ِٓ ٚاٌزؾشس ٚاٌؼظ١بْ اٌزّشد ئٌٝ دػٛرُٙ خالي

 .الروحالمعنوٌةللشباب-أ

 .اللٌاقةالبدنٌةللشباب-ب

 .االفكاروالمعتقداتالخاصةبالشباب-ج

 .االوضاعاالقتصادٌةللشباب-د

 سعبئً اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌٍّفبد اٌّشفمخ ثٙب ، ِٓ اٌّغزخذَ اٌٝ  ٠Sendخزض ٘زا اٌجشرٛوٛي ثاسعبي  -61

 .األخش١٠ٓ  ، ٘زا اٌجشرٛوٛي ٘ٛ 

 POP3 [Post Office Protocol .]ثشرٛوٛي-أ

 Telnet [Telecommunication Network .]ثشرٛوٛي-ة

 SMTP [Simple Mail Transfer Protocol .]ثشرٛوٛي-ط

 FTP [File Transfer Protocol .]ثشرٛوٛي-د

ٚثٙزبٔبًا ػٍٝ ثؼغ اٌذٚي ٚاٌشخظ١بد  صٚساًا  ٚاٌّؼٍِٛبد األخجبس رٍف١ك اٌغبٌت ٠زُ فٟ ٘زٖ اٌّٛالغ ػٍٝ -62

 ٠مظذ .ؽٌٛٙب اٌٍّفمخ األخجبس ٔغظ صُ ِٚٓ اٌؾم١مخ ِٓ عذا ثغ١ؾ عضٞء ئٌٝ االعزٕبد ؽزٝ اٌغ١بع١خ أٚ

 :ثٙزٖ اٌّٛالغ ثــ 

 .المواقعالمعادٌةللعقٌدة-أ

 .المواقعالسٌاسٌةالمعادٌة-ب
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 .المواقعالمعادٌةلالشخاص-ج

 .المماذكرصحٌح-د

 ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ثزمذ٠ُ خذِبد االرظبالدٟٚ٘ اٌششوبد ٚاٌّإعغبد اٌّشخض ٌٙب ِٓ لجً ٚصاسح  -63

 ،  اٌزٟ ٠زُ اٌّشٚس ػجش٘ب ئٌٝ شجىخ اإلٔزشٔذ اٌؼب١ٌّخ Gatewayثّب فٟ رٌه اٌجٛاثبد اٌشئ١غ١خ. اٌج١بٔبد 

 :٘زٖ اٌششوبد ٟ٘ 

 Data Service Provider (DSP) .  ِضٚدخذِخااٌّؼط١بد-أ

 Internet Service Provider (ISP) .  ِضٚدخذِخاالٔزشٔذ-ة

 .ِضٚدثطبلبداالشزشانثبالٔزشٔذ-ط

 .ع١ّغِبروشطؾ١ؼ-د

 أعّبء األعٙضح رؾزٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛبد إٌطبلبد ِٚٛصػخ  لبػذح ث١بٔبد  ٔظبَ ٠زىْٛ ِٓػجبسح ػٓٚ٘ٛ   -64

االٔزشٔذ  فٟ شجىخ أُ٘ األٔظّخ اٌّٛعٛدح ؽب١ٌب  ٘زا إٌظبَ ِٓ ٠ؼزجش ، ٚٚػٕب٠ٕٚٙب اٌشل١ّخ رؾذ أٞ ٔطبق

 : ، ٠مظذ ثٙزا إٌظبَ ثـار ال ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ األعٙضح أٚ اٌّٛالغ ثذٚٔٗ

 .Databaseلٛاػذاٌج١بٔبد-أ

 knowledgebaseلٛاػذاٌّؼشفخ-ة

 DNS(Domain Name System .)ٔظبَأعّبءإٌطبلبد-ط

  WebPagesِٛالغا٠ٌٛت-د

ٚرٌه  االٔزشٔذ ِٓ شجىخ اٌّغزخذَ عٙبص ئٌٝ رظً اٌزٟ اٌشعبئً وبفخ ثفظؼ ٠مَٛ ثشٔبِظ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ -65

٠مظذ ثٙزا . اٌّغزخذَ  رؾذ٠ذ٘ب ِٓ لجً رُ اٌزٟ اٌششٚؽ رؾمك اٌشعبئً ٘زٖ أْ ِٓ اٌـزأوذ خالي ِٓ

 :اٌجشٔبِظ ثـــ 

 .Antivirusمضادالفٌروسات-أ

 .Firewall"الناري"جدارالحماٌة-ب

 .Internet Explorerمتصفحاالنترنت-ج

 .Proxyالبروكسً-د

 :األِٛاي ػجش االٔزشٔذ ٟ٘  غغ١ً ٌؼ١ٍّخ اإلٔزشٔذ رؼط١ٙب شجىخ اٌزٟ ا١ٌّّضاد ِٓ -66

 .الدولبٌنالحدودٌةالحواجزااللكترونًوانعدامالتوقٌعوإغفالالسرعة،-أ

 .زٌادةنسبةالمخاطرعلىالتجارة-ب

 .امكانٌةتبادلاالموالبٌناعدادمحدودةمناالشخاص-ج

  .كلماذكرصحٌح-د
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 ٚعٙبد ٚئػطبء ، اٌخجشاد ٌزجبدي األشخبص ِٓ وج١ش ػذد ف١ٙب ٠زغّغ ا٠ٌٛت ػٍٝ ِٛالغ ػٓ ػجبسح ٟ٘ -67

 ٘زٖ ػٍٝ ٚاٌزؼ١ٍك ثبٌشد ٠مَٛ أْ فٟ ٘زا اٌّٛلغ  ػؼٛ ألٞ ، ٠ّٚىٓ اٌّطشٚؽخ اٌّٛػٛػبد فٟ إٌظش

 : ٘زٖ اٌّٛالغ ٟ٘ .اٌّٛػٛػبد

 . Mailing Listالقوائمالبرٌدٌة-أ

 . Newsgroupsالمجموعاتاالخبارٌة-ب

 . Blogsالمدونات-ج

 . Forumsالمنتدٌات-د

ٟ٘ ػجبسح ػٓ ٍِفبد ٔظ١خ طغ١شح اٌؾغُ ، ٠زُ ؽفع ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رف١ذ اٌّٛالغ فٟ اٌزؼشف  -68

 :ػ١ٍه ، ٚر١ّض عٙبصن ػٓ اٞ عٙبص اخش ِزظً ثبٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٘زٖ اٌٍّفبد ٟ٘ 

 .Temporary Folderالملفاتالمؤقتة-أ

 .ملفاتانظمةالتشغٌل-ب

 .Cookiesملفاتتعرٌفاالرتباط-ج

  .Multimedia Folderملفاتالملتٌمٌدٌا-د

 أٚ وٍّخ وزبثخ ػٕذ ف١ّىٓ ِٚؾز٠ٛبرٗ، ثبٌغٙبص ػبسح رخش٠ج١خ أٚاِش ػٍٝ رمزظش ثشاِظ ػٓ ػجبسح ٟ٘ -69

٘زٖ اٌجشاِظ .  ثٙب اٌغٙبص ئطبثخ اٌجش٠ذ٠خ اٌشعبٌخ اٌؾبًِ ٌٙزٖ اٌجشاِظ أٚ اٌٍّف فزؼ ِغشد ؽزٝ أٚ ِب أِش

ٟ٘: 

 .Antivirusمضاداتالفٌروسات-أ

 .Virusesالفٌروسات-ب

 .Proxyالبروكسً-ج

 .Firewallجدارالحماٌة-د

ثأشبء ٚرط٠ٛش اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ، ٚرٌه ثبعزخذاَ ثؼغ االدٚاد اٌخبطخ ثزٌه ، ِٚٓ ٟ٘ ثشاِظ رمَٛ  -70

 :٘زٖ اٌجشاِظ

 . FrontPageبرنامجالفرونتبٌج-أ

 .MS-wordبرنامجمعالجالنصوص-ب

 .Internet Explorerبرنامجمتصفحاالنترنت-ج

.Messengerبرنامجالدردشة-د

 

 انتهت االسئلة

 مع تمنياتي لكم بالنجاح
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 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو 
 من المحاضرة األولى وحتى التاسعة ((المستوى الثالث))مراجعة شاملة لمادة االنترنت واالتصاالت 

 

باللون األزرق وتحتها اإلجابة الصحيحة  )ـــ  (سؤال وثالث إجابات)اختر اإلجابة الصحيحة 

 ( خط

 : من عبارة  Internetاشتقت كلمة   –1
 -International Network  

 -Information Highway 

 -Net of Net 

 
 :وتسمى االنترنت ىي خط المعلومات السريع  - 2

 -International Network  

 -Information Highway 

 -Net of Net 

 

 : وتسمى االنترنت ىي شبكة الشبكات  - 3
 -International Network  

 -Information Highway 

 -Net of Net 

 

 :تعريف شبكة االنترنت  - 4
  الحاسب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم أجهزةاالنترنت ىي شبكة ضخمة من - 

 Net of Netاالنترنت ىي شبكة الشبكات - 

 جميع ما ذكر- 
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5 - International Networkوتعني : 
 المعلومات السريع خط - 

 شبكة الشبكات - 

 الشبكة العالمية - 

 

 
 
 

 : إلنشاء االنترنت أصال كفكرة األساسيةبدأت الفكرة  - 6
 فكرة تجارية- 

 فكرة تعليمية- 

 فكرة حكومية عسكرية- 

 

 :( ARPAnet) المتقدمة شبكة األبحاث ووكالة مشاريع األمريكية وزارة الدفاع أنشأتعام أي في  – 7
 م1969-  

 م 1972- 
 م 1973- 

 

 :( ARPAnet) شبكة أغلقتعام  أي في  – 8
 م1992- 

 م1991- 

 م1990- 

 
 :عام سارعت الدول بإنشاء شبكات لديها ومن ثم ربطها بشبكة االنترنت أي في  - 9
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 م1995- 

 م1994- 

 م1993- 

 

  : Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي  من مزايا – 10
 سرعة عالية جدا   - 

 الكلفة القليلة - 

 ثبات االتصال على مدار الساعة    - 

 

  : Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي من عيوب  - 11
  االتصال باالنترنت أثناءانشغال خط الهاتف باستمرار - 

               Kpps56 إلىالسرعة بطيئة جدا تصل - 

 جميع ما ذكر- 

 
 

 

 :مثبت على جهاز الحاسوب   (Fax Modem)طلب ىذه الطريقة توفر كرت فاكس مودم تت - 12
  Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي - 

  Satellites Connection الصناعية األقمار- 

 (ADSL)المتماثل  غير خط المشترك الرقمي- 

 

 :(ISP) ىذه الطريقة ضعيفا نوعا ما وخاصة كلما ابتعدت جغرافيا عن موقع مزود الخدمة أداءيكون  - 13
  Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي - 

  (Leased Line)الخطوط المستأجرة - 

  Satellites Connection الصناعية األقمار - 
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 التناظرية ، وال داعي لوجود جهاز اإلشارات الرقمية بداًل من اإلشاراتتستخدم ىذه الطريقة نظام لنقل  – 14
 :وتسمى ىذه الشبكة بـ,  الصيغة التناظرية وبالعكس إلىالمودم لتحويل البيانات من الصيغة الرقمية 

 (ISDN)الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة - 

 (ADSL)الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة - 

 (Leased Line)الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة - 

 

  :(ISDN)الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة  من مزايا – 15
 سرعة عالية جدا   - 

 كلفة االشتراك بخدمة االنترنت قليلة بالمقارنة بسرعتها - 

 128Kpps إلىوصلت سرعة خط االنترنت وفق ىذه الطريقة - 

 

 24 الطرق شيوعاً لالتصال بشبكة االنترنت بسرعة عالية وثبات على مدار أكثرتعد ىذه الطريقة من  - 16
وقد وصفت ىذه الخطوط  بغير المتماثلة  ,  واستقباالً إرساالساعة عبر خطوط الهاتف العادية دون شغلو 

(Asymmetric)  تصل أن حيث يمكن اإلرسال التحميل أعلى بكثير من سرعة أوالن سرعة االستقبال  
 :وتسمى ىذه الطريقة بـ,  ميجابت بالثانية24 إلىسرعة التحميل 

 (ADSL)المتماثل  غير خط المشترك الرقمي- 

  Satellites Connection الصناعية األقمار- 

  Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي - 

 
 
 

 

وىذا عيب نجده  ,  كيلو متر1يجب أن تكون قريب من المقسم الرئيسي بحيث ال يكون ابعد من  – 17
 :بالخطوط الـ 
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  Satellites Connection الصناعية األقمار- 

  Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي - 

 (ADSL)المتماثل  غير خط المشترك الرقمي- 

 

تعتبر ىذه الطريقة من احدث طرق االتصال بشبكة االنترنت ، وىي تعتمد على توافر طبق الستقبال  - 18
 : مثبت بجهاز الكمبيوتر Satellite وجود كارت إلى إضافة من القمر الصناعي ، اإلشارات

  Satellites Connection الصناعية األقمار- 

  Dial Up Connectionاالتصال الهاتفي - 

 (ADSL)المتماثل  غير خط المشترك الرقمي- 

 

 : من السمات العامة لشبكة االنترنت  – 19
 ال ملكية ألحد لشبكة االنترنت - 

 التي لم تكن موجودة مسبقا كالتجارة االلكترونية ، والتعلم األعمالبظهور االنترنت ظهرت العديد من - 
 .  الخ......االلكتروني ، والبريد االلكتروني ، والتسوق االلكتروني ، والبنوك االلكترونية 

 جميع ما ذكر- 

  

 إرسالوتعتمد ىذه الخدمة على  , من الخدمات الرئيسية لالنترنت من خدمات شبكة االنترنت وتعتبر – 20
 ليتم االتصال بالخادم  WWW الشبكة العنكبوتية العالمية إلى الخاص بالموقع URLالمستخدم عنوان الـ 

Server جهاز إلى الذي يوجد علية الموقع المراد ، ثم بعد ذلك يتم إرسال البيانات التي يحتويها الموقع 
  HTTPليشاىدىا من خالل متصفح االنترنت وىذه العملية يقوم بتنظيمها بروتوكول  (العميل)المستخدم 

 :وتسمى ىذه الخدمة بـ 
  E-mail  خدمة البريد االلكتروني- 

    Chattingخدمة الدردشة - 

  Webخدمة الويب - 
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تعتبر ىذه الخدمة من الخدمات الحيوية لشبكة االنترنت ، إذ أنها تمكننا  من خدمات شبكة االنترنت و– 21
 مكان في العالم في وقت ال يتجاوز بضع ثوان بعكس الحال في نظم إي واستقبال الرسائل من والى إرسالمن 

 : وتسمى ىذه الخدمة بـالبريد االعتيادية
  E-mail  خدمة البريد االلكتروني- 

    Chattingخدمة الدردشة - 

  Webخدمة الويب - 
 

 

 األشخاصتتيح لنا إمكانية إجراء الحوار المباشر بين أي عدد من  من خدمات شبكة االنترنت بحيث – 22
وتسمى ىذه  ,  بالصوت والصورة معاً أو الصوت أو بالكتابة األشخاص الدردشة بين إجراءحول العالم ، ويمكن 

 :الخدمة بـ
  Forums (ساحات الحوار)خدمة المنتديات - 

   Newsgroups اإلخباريةخدمة المجموعات - 

    Chattingخدمة الدردشة - 

 

خدمة ىامة للغاية توفرىا لنا مواقع متخصصة يطلق عليها من خدمات شبكة االنترنت بحيث تعتبر ىذه ال - 23
 : وتسمى ىذه الخدمة بـ Search Engines محركات البحث 

   Searchingخدمة البحث داخل الشبكة - 

  Webخدمة الويب - 

  E-mail  خدمة البريد االلكتروني- 

 

 Files Transfer Protocolتعتمد ىذه الخدمة على بروتوكول من خدمات شبكة االنترنت حيث  - 24

“FTP” جهازه إلى الخادم للمواقع المختلفة أجهزة وىذه الخدمة تمكن المستخدم من تحميل الملفات من 
وتسمى ,  الخادم للمواقع التي تسمح لو بذلك أجهزة إلىالشخصي ، وايضا رفع الملفات من جهازه الشخصي 

 :ىذه الخدمة بـ
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  Forums (ساحات الحوار)خدمة المنتديات - 

   Newsgroups اإلخباريةخدمة المجموعات - 

  Downloading & Uploadingخدمة تحميل ورفع الملفات عبر شبكة االنترنت  - 

 

 ذوي االىتمامات المشتركة ، األشخاصبأنها وسيلة للنقاش مع من خدمات شبكة االنترنت حيث تعرف  - 25
 المهتمين بهذا األشخاصويتم ذلك من خالل وضع موضوع محدد للنقاش من قبل مدير المجموعة ليقوم 

 :وتسمى ىذه الخدمة بـ, الموضوع بالرد والتعليق على ىذا الموضوع 
  Forums (ساحات الحوار)خدمة المنتديات - 

   Newsgroups اإلخباريةخدمة المجموعات - 

    Chattingخدمة الدردشة - 

 

 األشخاصىي عبارة عن مواقع على الويب يتجمع فيها عدد كبير من من خدمات شبكة االنترنت و - - 26
 :وتسمى ىذه الخدمة بـ وجهات النظر في الموضوعات المطروحة بالمنتديات وإعطاءلتبادل الخبرات ، 

  Forums (ساحات الحوار)خدمة المنتديات - 

   Newsgroups اإلخباريةخدمة المجموعات - 

    Chattingخدمة الدردشة - 

 

 بين  E-mailىي من األساليب الفعالة لمشاركة رسائل البريد االلكتروني من خدمات شبكة االنترنت و – 27
 : وتسمى ىذه الخدمة بـ, عدد كبير من ذوي االىتمامات المشتركة بالموضوعات التي تحتويها ىذه الرسائل 

  E-mail  خدمة البريد االلكتروني- 

  Mailing Listخدمة القوائم البريدية   -

 جميع ما ذكر- 
 

 :من االستخدامات الشائعة لشبكة االنترنت  – 28
  المحلية والعالمية األخبار واالطالع على أحدث Websitesاستعراض مواقع الويب - 
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 تبادل المعلومات والتقارير والوثائق بين المؤسسات والشركات بشكل سري وخاص - 

 جميع ما ذكر- 

 

 بعض إلىالدخول  من األضرار التي يمكن حدوثها عند استخدام شبكة االنترنت بطريقة خاطئة وىي – 29
 ، وىذا كلو يكون مندرج تحت اسم التحرر والتطور واألخالق الرذيلة ونبذ القيم والدين إلىالمواقع التي تدعو 

 : وتسمى ىذه األضرار بـ  ,  غير ذلك من الشعارات الزائفةإلىونبذ الدين وحرية الرأي 
 اإلضرار باألمن األخالقي - 

 اإلضرار باألمن الفكري - 

 األضرار الثقافية واالجتماعية - 

 

 بعض المنظمات من األضرار التي يمكن حدوثها عند استخدام شبكة االنترنت بطريقة خاطئة ىي أن - 30
 الشباب من خالل أفكار تأثر على بعض أن تزعزع من أمن واستقرار الدول وتحاول أنالتابعة لدول معينة تحاول 

,  سعيها نحو تدمير األمن العام للدولة إلى باإلضافة ، األسرة التمرد والعصيان والتحرر من بوتقة إلىدعوتهم 
 : وتسمى ىذه األضرار بـ 

 اإلضرار باألمن الفكري - 

 األضرار الثقافية واالجتماعية - 

  اإلسالميةاإلضرار بالعقيدة - 

 
تبرز قضية اللغة والمحافظة على تستطيع أن تتواصل مع اآلخرين لذلك مجتمع االنترنت الذي من خاللو  - 31

 االنترنت سوف يقضي على الصالت االجتماعية والمقابالت باإلضافة إلى أن,  األخرىاللغة العربية أمام اللغات 
 : وتسمى ىذه األضرار بـ , الشخصية 

 اإلضرار باألمن الفكري - 

 األضرار الثقافية واالجتماعية - 

  اإلسالميةاإلضرار بالعقيدة - 
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 من خالل سب رموز الدين وإثارة اإلسالمي يتطاول على الدين أنتجد في بعض المواقع من يحاول  - 32
 إعالن والدعوة نحو اإلرىابية أو ةالتخريبي األعمال الضرر باستقرار الدول من خالل وإلحاقالفتن بين المسلمين 

 : وتسمى ىذه األضرار بـ  ,  رجعيإرىابيالبراءة من ىذا الدين كونو دين 
  اإلسالميةاإلضرار بالعقيدة - 

 الدقة والصراحة - 

 ممارسات غير األخالقية - 

 

 المعلومة يكون غير واضح أو مصدر الخبر أنليس كل ما يكتب في االنترنت صحيح ودقيق ، غير  - 33
 : وتسمى ىذه األضرار بـ , ودقيق 

 األضرار االقتصادية - 

 الدقة والصراحة - 

 اإلضرار باألمن األخالقي - 

 

 المخزنة فيها من خالل نشر البيانات وتدمير أنظمتها الضرر بالشركات من خالل الدخول على إلحاق - 34
 : وتسمى ىذه األضرار بـ ,  سرقتها أو عطبها أوالفيروسات 

 األضرار االقتصادية - 

  األشخاصتشويو سمعة - 

 جميع ما ذكر- 

 
حيث يقود ىذا المرض الشخص نحو االنعزال عن ,  اإلدمان على االنترنت مرض في غاية الخطورة – 35

 النفسية األمراض نحو االكتئاب و االنطواء على النفس وغيرىا من األحيانالمجتمع المحيط فيو وفي اغلب 
  العضلي والتوترواإلجهاد الجسم كالعيون والعمود الفقري أجزاء الضرر في بعض إلحاق إلى باإلضافةالمتعددة ، 

 : وتسمى ىذه األضرار بـ , 
 األضرار الصحية - 

 األضرار الجسدية- 
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 جميع ما ذكر - 

 

 

 : Internet Crimesجريمة االنترنت  تعريف – 36
  للدخول إلى  المواقع المحجوبة Proxy استخدام البروكسي- 

جميع األفعال المخالفة للدين والشرع والقيم والنظم المعمول بها في الدول ، المرتكبة بواسطة الحاسب اآللي، ىي - 
 من خالل شبكة اإلنترنت

 جميع ما ذكر- 

 

يندرج تحت ىذا البند جرائم ارتياد المواقع اإلباحية، الشراء حيث ,  من أنواع جرائم شبكة االنترنت – 37
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , منها، االشتراك فيها، أو إنشائها

  Internet Crimesجريمة االنترنت - 

 جريمة سوء استخدام شبكة االنترنت- 

 الجرائم الجنسية والممارسات غير األخالقية - 

 

 سلبيات الشخص المستهدف إبرازتعمل ىذه المواقع على بحيث , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 38
 األخبار ، والتي قد يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بعد الدخول على جهازه ، أو  بتلفيق أسرارهونشر 

 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , عنو
  األشخاصجرائم القذف وتشويو سمعة - 

 جريمة استخدام البروكسي للدخول إلى  المواقع المحجوبة - 

 إخفاء الشخصية - 

 

برنامج وسيط  بين مستخدمي االنترنت ومواقع وىي عبارة عن , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - - 39
 مواقع جنسية إما المواقع المحجوبة والتي عادة ما تكون ىذه المواقع المحجوبة لتجاوزاالنترنت حيث يستخدم 
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , أو سياسية معادية للدولة
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 إخفاء الشخصية - 

 انتحال شخصية الفرد - 

 جريمة استخدام البروكسي للدخول إلى  المواقع المحجوبة - 

 

توجد الكثير من البرامج التي تمكن المستخدم من إخفاء حيث , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 40
 اغلب من يستخدم ىذه البرامج ىدفهم أنوال شك .  تصفح المواقعأثناء إرسال البريد أو أثناءشخصيتو سواء 

غير نبيل، فيسعون من خاللها إلى إخفاء شخصيتهم خوفا من مسائلة نظامية أو خجال من تصرف غير الئق 
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , يقومون بو

 إخفاء الشخصية - 

انتحال شخصية الفرد  - 
 انتحال شخصية المواقع - 

 

 المجرمين قدرة اكبر أعطىالتنامي المتزايد لشبكة اإلنترنت بسبب , من أنواع جرائم شبكة االنترنت   - 41
فتنتشر في شبكة . على جمع المعلومات الشخصية المطلوبة عن الضحية واالستفادة منها في ارتكاب جرائمهم

 في محاولة االستيالء على اإلنساني المشبوىة والتي تداعب عادة غريزة الطمع اإلعالناتاإلنترنت الكثير من 
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , معلومات اختيارية من الضحية

 انتحال شخصية المواقع - 

انتحال شخصية الفرد  - 
 جميع ما ذكر- 

 صعوبة في اكتشافو من انتحال شخصية وأكثراشد خطورة ويعتبر , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 42
 األمن حتى مع المواقع التي يتم االتصال بها من خالل نظم االتصال األسلوب، حيث يمكن تنفيذ ىذا األفراد

(Secured Server)  وتتم عملية االنتحال بهجوم األمنيحيث يمكن وبسهولة اختراق مثل ىذا الحاجز ، 
يشنو المجرم على الموقع للسيطرة عليو ومن ثم يقوم بتحويلو كموقع بيني ، أو  يحاول المجرم اختراق موقع 

 مقدمي الخدمة المشهورين ثم يقوم بتركيب البرنامج الخاص بو ىناك مما يؤدي إلى  توجيو أي شخص إلى ألحد
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , موقعو بمجرد كتابة اسم الموقع المشهور
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 انتحال شخصية المواقع - 

انتحال شخصية الفرد  - 
 جميع ما ذكر- 

 

يشمل ىذا البند جرائم االختراقات سواء للمواقع الرسمية أو حيث , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 43
 البريد اإللكتروني أو االستيالء عليو، االستيالء على اشتراكات اختراق األجهزة الشخصية، اختراقالشخصية أو 

 :وتسمى ىذه الجريمة بـ , اآلخرين وأرقامهم السرية 
  بالرسائل اإلغراق- 

 Hackersاالقتحام أو  التسلل - 

 الفيروسات- 

 

 إلى إرسال مئات الرسائل إلى  البريد األشخاصيلجأ بعض حيث , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 44
 استقبال أي رسائل إمكانية بو حيث يؤدى ذلك إلى  تعطل الشبكة وعدم األضراراإللكتروني لشخص ما بقصد 

 :وتسمى ىذه الجريمة بـ , 
  بالرسائل اإلغراق- 

 Hackersاالقتحام أو  التسلل - 

 الفيروسات- 

 
 أن األوامر المكتوبة في ىذه البرامج تقتصر إالىي عبارة عن برامج و, من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 45

 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , على أوامر تخريبية ضارة بالجهاز ومحتوياتو
  بالرسائل اإلغراق- 

 Hackersاالقتحام أو  التسلل - 

 الفيروسات- 
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 بعد القيام بتسديد مبلغ إال عملية تجارية أية التجارة االلكترونية حيث ال تتم أدوات أىمتعتبر من  - 46
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ , عبر اإلنترنت يها االستيالء عليتم لذلك , البضاعة من خاللها 

 جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانية - 

 القمار عبر اإلنترنت- 

 جرائم  تزوير البيانات - 

 

 المشكلة القانونية التي أن إال اإلطالق نموا على األسرععتبر حيث ت,  من أنواع جرائم شبكة االنترنت – 47
 ىذه المواقع غير مصرح لها بعكس نوادي أنمواقع االفتراضية على اإلنترنت ، ىي ىذه ال أصحابتواجو 

 :وتسمى ىذه الجريمة بـ , القمار الحقيقية المنتشرة في ىذه الدول 
 جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانية - 

 القمار عبر اإلنترنت- 

 جرائم  تزوير البيانات - 

 

 جرائم نظم المعلومات واالنترنت أكثرىذه الجريمة من  تعتبرحيث , من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 48
وتسمى ىذه  ,  تزوير البياناتأشكالانتشارا فال تكاد تخلو جريمة من جرائم نظم المعلومات من شكل من 

 :الجريمة بـ 
 جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانية - 

 القمار عبر اإلنترنت- 

 جرائم  تزوير البيانات - 

 

 مواقع خاصة بها على شبكة اإلنترنت لمساعدتها في حيث يتم إنشاء,  من أنواع جرائم شبكة االنترنت – 49
، كما تستخدم تلك المواقع األموال وغسيل أعمال العمليات وتلقي المراسالت واصطياد الضحايا وتوسيع إدارة
 يسمح بتلك أخر مواقع افتراضية تساعد المنظمة في تجاوز قوانين بلد محدد بحيث تعمل في بلد إنشاءفي 
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 المتاحة في وسائل اإلنترنت في تخطيط وتمرير وتوجيو اإلمكانياتعصابات ال استغلت ىذهكما . األنشطة
 :وتسمى ىذه الجريمة بـ , المخططات اإلجرامية وتنفيذ وتوجيو العمليات اإلجرامية بيسر وسهولة 

   الجرائم المنظمة- 

 تجارة المخدرات عبر اإلنترنت - 

  األموالجرائم غسيل - 

 
 
 

 

تتعلق بالترويج للمخدرات  المواقع المنتشرة في اإلنترنت والتي ال, من أنواع جرائم شبكة االنترنت – 50
 وأنواعها أصنافها الستخدامها بل تتعداه إلى  تعليم كيفية زراعة وصناعة المخدرات بكافة األشخاصوتشويق 

 :وتسمى ىذه الجريمة بـ  , وبأبسط الوسائل المتاحة
   الجرائم المنظمة- 

 تجارة المخدرات عبر اإلنترنت - 

  األموالجرائم غسيل - 

 
ومن المميزات التي , األموال  المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منو إخفاءأي عملية من شأنها  - 51

وتسمى ىذه  ,  الحواجز الحدودية بين الدولوانعدام التوقيع وإغفال السرعة الجريمة  لهذهيعطيها اإلنترنت
 :الجريمة بـ 

   الجرائم المنظمة- 

 تجارة المخدرات عبر اإلنترنت - 

  األموالجرائم غسيل - 

 

 انتشار المواقع غير المرغوب فيها على شبكة اإلنترنت  فيهايكثرحيث ,من أنواع جرائم شبكة االنترنت  - 52
. ومن ىذه المواقع ما يكون موجها ضد سياسة دولة ما، أو ضد عقيدة أو مذىب معين أو حتى ضد شخص ما
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ونسمى ىذه المواقع  , وىي تهدف في المقام األول إلى  تشويو صورة الدولة أو المعتقد أو الشخص المستهدف
 :بـ 

 المواقع المعادية - 

 المواقع اإلباحية- 
 مواقع غسيل األموال- 

 
 إتباع حاقدين من أعداءمنها ما يكون موجهاً من قبل حيث نجد مواقع ,  من أنواع جرائم شبكة االنترنت – 53

 بقصد بث إسالميةالديانات األخرى كالمواقع التي تنشئها الجاليات اليهودية أو النصرانية تحت مسميات 
 :ونسمى ىذه المواقع بـ  ,  والقرآناإلسالممعلومات خاطئة عن 

 المواقع السياسية المعادية  - 

 المواقع المعادية للعقيدة - 

  أو الجهاتلألشخاصالمواقع المعادية - 

 
 : تلحق بنا ومنها أن التي يمكن والجرائممن وسائل الحماية التي يمكن استخدمها في تجنب المخاطر  - 54
  (االيميل) لجهازك الشخصي ولبقية الحسابات الشخصية Passwordsاستخدام كلمات مرور - 

  يبتعد عن ارتياد المواقع المشبوىة أنيتوجب على كل مستخدم انترنت - 

 جميع ما ذكر- 

 : من وسائل الحماية من مخاطر االنترنت – 55
  من قبل شخص غير معروف إليك مرسل  أو ملف ايميلأيال تفتح - 

ق من خلوه من التهديدات ق ملف تريد تحميلو لجهازك بواسطة برنامج مكافح الفيروسات للتحأيافحص - 
 المحتملة

 جميع ما ذكر- 
 

56 – Kaspersky – McAffe – Symmantec – F-Secure – Micro Trend  
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 برامج لمكافحة الفيروسات- 
 برامج فيروسات- 
 Hackersتسلل برامج  - 

 

57 - Trojan Hours  - Spyware    
 برامج تجسسية  - 

 برامج لمكافحة الفيروسات- 
 برامج رسومات- 

 
58 - Lockdown2010 – The Cleaner – Trojan Hunter – Trojan Remover  

 Hackersتسلل برامج - 

 برامج جدار الحماية- 
 برامج فيروسات- 

 
 كإعالنات واألخر التي تخرج بين الحين  Popup المنبثقة أو الفقاعية  طرق الحماية من اإلعالنات– 59

 :أثناء تصفح االنترنت 
  بشكل مستمر وإغالقهاعدم فتحها - 

 .  من خالل متصفح االنترنت اإلعالناتتعطيل ىذه - 

 جميع ما ذكر- 

 
عندما ظهرت شبكة االنترنت على الوجود كانت المعلومات المتداولة بين أجهزة الحاسب المتصلة بها  - 60

  :تتم في صيغة
 نصية فقط- 
  تدعم تنسيق النصوص - 
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  نصية وصوتية- 

 
 

 لعامة Web ما تسمى بشبكة الويب أو W3تم إطالق الشبكة العنكبوتية العالمية  في أي عام – 61
 :المستخدمين 

 م1989- 
 م1992- 
  م2000- 

 
   WWW العالمية كبوتيةسبب تسمية الشبكة العن - 62

تداخل روابط صفحات المواقع المكونة لهذا الشبكة والمنتشرة حول العالم بشكل يشبو تداخل خيوط شبكة - 
 العنكبوت 

   Internetشبكة االنترنت - 

  Hyperlinksاالرتباطات التشعبية - 

 
63 - WWW  لـ اختصارا : 
 -World Wide Web 

 -Word Wide Web 
 Internetشبكة االنترنت - 

 
 المختلفة األجهزة والقوانين المستخدمة في تنظم عملية االتصال ما بين واإلجراءاتمجموعة من القواعد  - 64

 وكيفية اإلشارات المتصلة بالشبكة وكيفية تجميع البيانات للنقل واستقبال األجهزةد عدد يتحدباإلضافة إلى , 
  :األخطاءمعالجة 

  Linksالروابط - 
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   Web Browserمستعرض للويب - 

   Protocolالبرتوكول - 

 
 : البرتوكوالت التي ارتبطت بشبكة االنترنت منذ نشأتها في الستينيات أقدميعتبر ىذا البرتوكول من  - 65
   TCP/IPبرتوكول - 

   VOIPبرتوكول - 

  UDPبرتوكول - 

 

 :يعتبر ىذا البرتوكول من أحدث البرتوكوالت المستخدمة في شبكة االنترنت  - 66
   TCP/IPبرتوكول - 

   VOIPبرتوكول - 

  UDPبرتوكول - 

 
 البرامج التي تعتمد في عملها على ىذا البرتوكول برنامج المحادثة الصوتية والهاتفية الشهير أشهرمن  - 67

Skype 
   TCP/IPبرتوكول - 

   VOIPبرتوكول - 

  UDPبرتوكول - 

 
باإلضافة إلى  , تحديد عنوان الجهة المستقبلة للبيانات ومن ثم يقوم بنقلها في البرتوكول يستخدم ىذا – 68

 :عمل توافق بين أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة ويجعلها تتصل فيما بينها 
   TCP/IPبرتوكول - 

   VOIPبرتوكول - 

  UDPبرتوكول - 
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باإلضافة إلى , نقل البيانات بسرعة كبيرة بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة  في البرتوكول يعمل ىذا – 69
يستخدم ىذا البرتوكول بكثرة في و, في عمليات البث المباشر للبيانات الصوتية والمرئية عبر الشبكة استخدامو 

 تعتمد في  Paltalk برامج الدردشة الصوتية مثل أنالمواقع التي تبث القنوات الفضائية عبر االنترنت ، كما 
 :لى ىذا البرتوكول عنقلها للصوت 

   HTTPبرتوكول - 

  UDPبرتوكول - 

  FTPبرتوكول - 

 

 المخزنة عليها المعلومات التي تحتويها  Serversيعتبر ىذا البرتوكول ىمزة الوصل بين أجهزة الخوادم  - 70
يعمل ىذا البرتوكول و ,  لدى جهاز المستخدم Web Browserمواقع االنترنت وبين برنامج متصفح الويب 

 :على عرض محتويات مواقع االنترنت داخل إطار برنامج متصفح الويب  لدى جهاز المستخدم 
   HTTPبرتوكول - 

  UDPبرتوكول - 

  FTPبرتوكول - 

 

 Web معلومات سرية بين متصفح الويب أونقل بيانات حساسة في ىذا البرتوكول  يستخدم – 71

Browser  والخوادم   Servers مثل معلومات بطاقة الدفع ، : 

   HTTPSبرتوكول  - 

   HTTPبرتوكول - 

  FTPبرتوكول - 

 
-   Downloading)يستخدم ىذا البرتوكول في نقل الملفات بين الخوادم وجهاز المستخدم بسرعة كبيرة  - 72

Uploading  :) 
   HTTPSبرتوكول  - 

   HTTPبرتوكول - 
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  FTPبرتوكول - 

 
  :يوفر ىذا البرتوكول إمكانيات للتحكم بأجهزة الكمبيوتر عن بعد من خالل شبكة االنترنت - 73
  Telnetبرتوكول - 

  SMTP برتوكول - 

  POP3برتوكول - 

 

 رسائل البريد اإللكتروني والملفات المرفقة بها ، من المستخدم  Sendيختص ىذا البرتوكول بإرسال  - 74
 : اآلخرين إلى

  Telnetبرتوكول - 

  SMTP برتوكول - 

  POP3برتوكول - 

 

رسائل البريد اإللكتروني والملفات المرفقة بها ، من   Receiveيختص ىذا البرتوكول باستقبال  - 75
 : المستخدم إلى اآلخرين

  Telnetبرتوكول - 

  SMTP برتوكول - 

  POP3برتوكول - 

 

  فإن سرعة خط االنترنت تقدر بـKbps 512 ىي  Downloading كان سرعة التحميل إذا - 76

 -4Mbps   

 -2 Mega  

 -1 Mega  

 
 فإن سرعة خط االنترنت تقدر بـ  Kbps 64 ىي Uploading  رفع البيانات إذا كان سرعة – 77
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 -4Mbps   

 -2 Mega  

 -1 Mega  

 
 

 

 :حسب المعادلة التالية يمكن قياس سرعة خط االنترنت  - 78
 Bits 8×  سرعة التحميل = سرعة خط االنترنت - 

 Bits 4×  سرعة التحميل = سرعة خط االنترنت - 

 Bit 1×  سرعة التحميل = سرعة خط االنترنت - 

 
 وتقنية المعلومات بتقديم خدمات االتصاالتالشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل وزارة  تقوم – 79

 ,  التي يتم المرور عبرىا إلى شبكة اإلنترنت العالمية Gatewayبما في ذلك البوابات الرئيسية. البيانات 
 :وتسمى بـ 

 ISP  مزود خدمة االنترنت - 

 DSPمعطيات لمزود خدمة ا- 

  2مشروع إنترنت - 

 

 :تسمى بـ  , الشركة التي توفر لعمالئها إمكانية الوصول إلى اإلنترنت - 80

 ISP  مزود خدمة االنترنت - 

 DSPمعطيات لمزود خدمة ا- 

  2مشروع إنترنت - 

 

. قاعدة بيانات  تحتوي على معلومات النطاقات و أسماء األجهزة  وعناوينها الرقمية تحت أي نطاق - 81
  :معلومات إلى أجزاء يتم إدارتها والوصول إليها محليا عن طريق الشبكةالبحيث يقوم ىذا النظام بتجزئو 
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  DNSنظام أسماء النطاقات - 

   Web Sitesمواقع الويب - 

   عناوين مواقع الويب - 

 
82 - Http://WWW. Sitename.SiteType.Country ...  بماذا يمثلSitename:   
االمتداد الخاص بهذا الموقع  - 
 اسم الموقع المراد زيارة - 

 البرتوكول المستخدم في عرض محتويات موقع الويب - 

 

  :info  (Information)  بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع – 83
 يستخدم مع مواقع المنظمات والهيئات غير الربحية - 

  بشكل كبيراإلعالنيةيستخدم مع المواقع - 

 يستخدم مع المواقع الشخصية ومواقع المعلومات - 

 

  :com (Commercial) بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع – 84

 يستخدم مع المواقع التجارية - 

 يستخدم للمواقع الحكومية - 

 يستخدم مع مواقع المنظمات الدولية - 

 

برامج تقوم باستدعاء وعرض صفحات مواقع الويب ، ويستطيع المستخدم من خاللها التعامل بفاعلية مع  - 85
 :محتويات الموقع الظاىرة أمامو 

 Web sites Address  عناوين مواقع الويب - 

  Browsersالمتصفحات - 

  Serversالخوادم - 
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86 - Internet Explorer8 وىو متصفح ويب رسمي أنتجتو شركة : 
 مايكروسوفت- 
 آبل - 

 IBMأي بي ام - 

 

  :Internet Explorer8 كيفية تشغيل – 89
 .ومن ثم اختيار البرنامج من أعلى القائمة, افتح قائمة ابدأ - 
 Launch bar من شريط الوصول السريع Internet Explorerاختيار ايقونة - 

 جميع ما ذكر- 
 

  :Internet Explorer8 كيفية تشغيل – 90
ثم القيام بالنقر المزدوج على االختصار الخاص ,  من سطح المكتب Internet Explorerاختيار ايقونة - 

 بالبرنامج
  الموجودة في القائمة الرئيسية Run من حالل زر Internet Explorerتشغيل برنامج - 
 جميع ما ذكر- 

  
: ما ىو استخدام الرمز التالي  , Internet Explorer8 من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ – 91

 
 Closeرمز يستخدم إلغالق نافذة البرنامج - 

 Maxرمز يستخدم لتكبير نافذة البرنامج - 
 Minرمز يستخدم لتصغير نافذة البرنامج - 

 
: ما ىو استخدام الرمز التالي  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 92
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 Closeرمز يستخدم إلغالق نافذة البرنامج - 

 Maxرمز يستخدم لتكبير نافذة البرنامج - 
 Minرمز يستخدم لتصغير نافذة البرنامج - 

 

: ما ىو استخدام الرمز التالي  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 93 

 
 Closeرمز يستخدم إلغالق نافذة البرنامج - 

 Maxرمز يستخدم لتكبير نافذة البرنامج - 
 Minرمز يستخدم لتصغير نافذة البرنامج - 

 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8 من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ – 94
 :إليو بالسهم 

 

 
 

 (تحديث المحتويات)رمز يستخدم إلعادة تحميل صفحة الويب الحالية - 
 رمز يستخدم إليقاف تحميل صفحة الويب التي تقوم باستدعائها االن- 
 رمز يستخدم إلغالق نافذة البرنامج- 

 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 95
 :إليو بالسهم 

 

 
 

 (تحديث المحتويات)رمز يستخدم إلعادة تحميل صفحة الويب الحالية - 
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 رمز يستخدم إليقاف تحميل صفحة الويب التي تقوم باستدعائها االن- 
 رمز يستخدم إلغالق نافذة البرنامج- 

 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 96
 :إليو بالسهم 

 

 
 رمز يستخدم للذىاب إلى صفحة الويب التالية في الزيارة- 
 رمز يستخدم للذىاب إلى صفحة الويب السابقة في الزيارة- 

 رمز يستخدم إلعادة تحديث المحتويات- 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 97
 :إليو بالسهم 

 

 
 

 رمز يستخدم للذىاب إلى صفحة الويب التالية في الزيارة- 
 رمز يستخدم للذىاب إلى صفحة الويب السابقة في الزيارة- 

 رمز يستخدم إلعادة تحديث المحتويات- 
 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 98
 :إليو بالسهم 

 

 
 

 

 عنوان الموقع الذي تقوم بزيارتو االن- 
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 Live Searchخانة البحث المباشرة - 

 جميع ما ذكر- 

 
ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8 من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ – 99

 :إليو بالسهم 
 

 
 

 Live Searchرمز يستخدم لبدء البحث عن الشيء المكتوب بخانة البحث المباشر - 
 Live Searchخانة البحث المباشرة - 
 رمز يستخدم لعرض قائمة بها بعض الخيارات الخاصة بعملية البحث- 

 
ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 100

 :إليو بالسهم 
 

 
 

 Live Searchرمز يستخدم لبدء البحث عن الشيء المكتوب بخانة البحث المباشر - 
 Live Searchخانة البحث المباشرة - 
 رمز يستخدم لعرض قائمة بها بعض الخيارات الخاصة بعملية البحث- 

 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 101
 :إليو بالسهم 
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 Live Searchرمز يستخدم لبدء البحث عن الشيء المكتوب بخانة البحث المباشر - 
 Live Searchخانة البحث المباشرة - 
 رمز يستخدم لعرض قائمة بها بعض الخيارات الخاصة بعملية البحث- 

 
ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8 من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ – 102

 :إليو بالسهم 
 

 


  Home Pageرمز يستخدم للذىاب إلى صفحة البدء - 
 رمز يستخدم لطباعة صفحة الويب الحالية- 
رمز يستخدم للحصول على احدث األخبار المتوفرة بصفحة الويب الحالية- 





ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 103
 :إليو بالسهم 

 

 
 

  Home Pageرمز يستخدم للذىاب إلى صفحة البدء - 
 رمز يستخدم لطباعة صفحة الويب الحالية- 
رمز يستخدم للحصول على احدث األخبار المتوفرة بصفحة الويب الحالية- 

 

ما ىو استخدام الرمز المشار  , Internet Explorer8من خالل التعرف على الواجهة الرئيسية لـ  - 104
 :إليو بالسهم 
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  Home Pageرمز يستخدم للذىاب إلى صفحة البدء - 
 رمز يستخدم لطباعة صفحة الويب الحالية- 
رمز يستخدم للحصول على احدث األخبار المتوفرة بصفحة الويب الحالية- 

 

  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج File عند اختيار – 105
Ctrl+T: 

 يستخدم لفتح تبويب جديد دون إغالق المتصفح- 
 يستخدم إلغالق التبويب المستخدم- 
 يستخدم لطباعة صفحة االنترنت- 

 
  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Fileعند اختيار  - 106

Ctrl+W: 
 يستخدم لفتح تبويب جديد دون إغالق المتصفح- 
 يستخدم إلغالق التبويب المستخدم- 
 يستخدم لطباعة صفحة االنترنت- 

 
  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Fileعند اختيار  - 107

Ctrl+P: 
 يستخدم لفتح تبويب جديد دون إغالق المتصفح- 
 يستخدم إلغالق التبويب المستخدم- 
 يستخدم لطباعة صفحة االنترنت- 
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  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Editعند اختيار  - 108
Ctrl+A: 

 يستخدم لنسخ النص من صفحة الموقع- 
 يستخدم للصق النص المنسوخ او المقص - 
 يستخدم لتحديد كل النصوص والصور في صفحة االنترنت- 

 

  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Editعند اختيار  - 109
Ctrl+C: 

 يستخدم لنسخ النص من صفحة الموقع- 
 يستخدم للصق النص المنسوخ أو المقص - 
 يستخدم لتحديد كل النصوص والصور في صفحة االنترنت- 

 

  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Editعند اختيار  - 110
Ctrl+V: 

 يستخدم لنسخ النص من صفحة الموقع- 
 يستخدم للصق النص المنسوخ او المقص - 
 يستخدم لتحديد كل النصوص والصور في صفحة االنترنت- 

 
 

  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Viewعند اختيار  - 111
F5: 

 يستخدم لتحديث صفحة الويب- 
 يستخدم لتغيير حجم صفحة الويب- 
 يستخدم إليقاف فتح موقع الكتروني- 
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  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Viewعند اختيار  - 112
Zoom: 

 يستخدم لتحديث صفحة الويب- 
 يستخدم لتغيير حجم صفحة الويب- 
 يستخدم إليقاف فتح موقع الكتروني- 

 
  نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Viewعند اختيار  - 113
Esc: 

 يستخدم لتحديث صفحة الويب- 
 يستخدم لتغيير حجم صفحة الويب- 
 يستخدم إليقاف فتح موقع الكتروني- 

 
   نجد عدة اختصارات منها االختصار Internet Explorer8 بصفحة برنامج Toolsعند اختيار  - 114

Delete Browsing History: 
 يستخدم إليقاف الفقاعات المنبثقة التي تظهر في صفحة الويب أثناء تصفح بعض المواقع- 
 يستخدم لحذف المحفوظات والملفات المؤقتة وتعريف االرتباط- 
 يستخدم لفتح خيارات االنترنت- 

 
   نجد عدة اختصارات منها االختصارInternet Explorer8 بصفحة برنامج Toolsعند اختيار  - 115

Pop-up Blocker:  
 يستخدم إليقاف الفقاعات المنبثقة التي تظهر في صفحة الويب أثناء تصفح بعض المواقع- 
 يستخدم لحذف المحفوظات والملفات المؤقتة وتعريف االرتباط- 
 يستخدم لفتح خيارات االنترنت- 
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   نجد عدة اختصارات منها االختصارInternet Explorer8 بصفحة برنامج Toolsعند اختيار  - 116
Internet Options:  

 يستخدم إليقاف الفقاعات المنبثقة التي تظهر في صفحة الويب أثناء تصفح بعض المواقع- 
 يستخدم لحذف المحفوظات والملفات المؤقتة وتعريف االرتباط- 
 يستخدم لفتح خيارات االنترنت- 

 
ويتم ظهورىا عند تحديد نص معين في صفحة الويب  , 8 ميزة تعتبر من أقوى مميزات متصفح االنترنت– 117

على , تعطيك الكثير من الخدمات دون الحاجة لتغيير الصفحة , بحيث تفتح لك قائمة جديدة بميزات جديدة 
 خاصية البحث – إرسال كبريد الكتروني – الخريطة – تعريف بواسطة الموسوعة –إضافة مدونة )سبيل المثال 

  :( خاصية الترجمة–
 Acceleratorsاالختصارات أو المسرعات - 

 مفاتيح االختصارات الخاصة بتصفح االنترنت- 
 جميع ما ذكر- 

 
 مواقع على شبكة االنترنت تساعد المستخدم في الوصول ـ بسهولة وسرعة ـ إلى أي شيء يريده في – 118

حيث أنها تقوم بالتجوال داخل تلك الشبكة مستخدمة في ذلك برمجيات خاصة للبحث عن المواقع , الشبكة 
 لها وتصنفها وفقا لعدد من الخوارزميات التي تقوم  indexingثم بعد ذلك تقوم بعمل فهرسة , المختلفة 

  :Search Resultsوتحديد ترتيب العرض الخاص بها في نتائج البحث , بدورىا بتقدير أىمية الموقع 
 Search Enginesمحركات البحث - 
 Googleموقع - 
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 جميع ما ذكر- 
 

 ملتقى االنتساب المطور بجامعة الملك فيصل,, ـألسآحر  : إعداد 
 نسألكم الدعاء

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو 

14 وحتى رقم 10من المحاضرة رقم  ((المستوى الثالث))مراجعة شاملة لمادة االنترنت واالتصاالت   

 

باللون األزرق وتحتها اإلجابة الصحيحة  )ـــ  (سؤال وثالث إجابات)اختر اإلجابة الصحيحة 

 ( خط

  : net .(Networks) بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع  –1
 اإلعالنيةيستخدم مع المواقع - 

 يستخدم للمواقع الحكومية - 

 يستخدم مع مواقع المنظمات الدولية - 

 
 org (Organizations).بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع  - 2

 اإلعالنيةيستخدم مع المواقع - 

 يستخدم للمواقع الحكومية - 

 يستخدم مع مواقع المنظمات الدولية - 

 
 gov (Government).بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع  - 3

 يستخدم للمواقع الحكومية - 

 الدولية المنظمات مواقع مع يستخدم- 
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 األعماليستخدم مع مواقع منظمات - 
 

 int (International).بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع  - 4
 يستخدم للمواقع الحكومية - 

 الدولية المنظمات مواقع مع يستخدم- 
 األعماليستخدم مع مواقع منظمات - 

 

 biz (Business).بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع  - 5
 يستخدم للمواقع الحكومية - 

 الدولية المنظمات مواقع مع يستخدم- 
 األعماليستخدم مع مواقع منظمات - 

 
 

edu (Education).بماذا يمثل ىذا االمتداد الخاص بالمواقع  - 6

يستخدم للمواقع التعليمية - 
 حكوميةيستخدم للمواقع ال- 
 اإلخباريةيستخدم للمواقع - 

 
 يتعدى ال وقت في االنترنت عبر االلكترونية الرسائل  Receive واستقبال  Send إرسال لنا يتيح نظام - 7

  :ثوان بضع
 الفاكس- 
   E-mail االلكتروني البريد- 
 ال شيء مما ذكر- 
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 : جميع العبارات صحيحة ما عدا واحدة – 8

يمكن لرسائل البريد االلكتروني أن تحتوي على صور ونصوص منسقة ووسائط متعددة ، إضافة إلى إمكانية -  
.  بعض الملفات والصور بهذه الرسائل وإرسالها للغير Attachإرفاق 

 الثمن مدفوعة  E-mail االلكتروني البريد خدمة- 
 االنترنت بنشأة ارتبطت قديمة خدمة ىي االلكتروني البريد خدمة- 

 
 االلكتروني البريد لعنوان العامة الصيغة - 9

 -Username @ Mailprovider .com 
 -.com Username @ Mailprovider 
 -Username @ Mailprovider 

 
يتطلب منك الدخول على العنوان ,   Hotmailأنشاء حساب بريد إلكتروني جديد على مزود عند  - 10

  :زر اختيار Hotmail ال الرئيسية الصفحة فتح عند  وwww.hotmail.comالتالي 
 تسجيل الدخول- 
 تسجيل الخروج- 
 تسجيل االشتراك- 

 
 
 
 
 

  :زر اختيار عليك   Hotmail على البريد االلكتروني جديدة رسالة إنشاء صفحة فتح  عندما تريد – 11
 Newجديد - 
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   Inboxالوارد - 
 sentالمرسلة - 

  :زر اختيار يتم ، المستقبلة الجهة عنوان وإدخال الرسالة كتابة من االنتهاء بعد (إلرسال الرسالة) – 12
   Inboxالوارد - 
 sentالمرسلة - 

 Send إرسال- 
 

  :زر اختيار يتم , للغير إرسالها تريد التي الرسالة في الملفات أنواع كافة إلرفاق - 13
 -Attachment  الملفات لتحميل 
 -junkالرسائل المهملة  
 -sentالرسائل المرسلة  

 
  :صندوق يتم اختيار الواردة الرسالة قراءةل - 14
 sentالمرسلة - 

 Send إرسال- 
 Inboxمجلد الوارد - 

 
 :يتم اختيار زر  , Inbox للصندوق الواردة الرسائل على لردل - 15
 Reply رد- 
 Send إرسال- 
 Forwardتمرير - 

 
 :يتم اختيار زر  , الجهات بعض إلى الرسالة لتمرير - 16
 Reply رد- 
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 Send إرسال- 
 Forwardتمرير - 

 
 
 

 :يتم اختيار زر ,   بعد تحديدىاInbox للصندوق الواردة الرسائل حذفل - 17
 -Delete 
 -Send 
 -Reply 

 
 يقوم االلكتروني البريد في الرسائل فحص نظام فإن المخاطر بعض على تحتوي قد رسالة اكتشاف تم إذا – 18

 :مجلد في بوضعها
 -junk (البريد الغير مرغوب فيو) الرسائل المهملة 
 -sentالرسائل المرسلة  
 Inboxمجلد الوارد - 

 
 :يتم اختيار زر  , االلكتروني البريد (خيارات )إعدادات تغييرل - 19
 Options خيارات- 
 More Option متعددة خيارات- 
 ال شيء مما ذكر- 

 
 :يتم اختيار زر  , االلكتروني البريد من الخروج تسجيلل - 20
  -Sin out 
 -Sin in 
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 -Close 

 
 :وتسمى بالجيل . الثابت المحتوى ذات المواقعوتعتبر ىذه  , الويب مواقع وأجيال تطور مراحل من – 21
 األول- 
 الثاني- 
 الثالث- 

 
 :وتسمى بالجيل . متغيرال المحتوى ذات المواقعوتعتبر ىذه  , الويب مواقع وأجيال تطور مراحلمن  - 22
 األول- 
 الثاني- 
 الثالث- 

 
 

 :وتسمى بالجيل . البرمجية التطبيقات مواقعوىي  , الويب مواقع وأجيال تطور مراحلمن  - 23
 األول- 
 الثاني- 
 الثالث- 

 
  :الويب مواقع معمارية ماذا يقصد ب– 24
 خاص ويب موقع تطوير سيتم التي المؤسسة عمل طبيعة فهم مسؤولية عاتقهم على يقع الذين األشخاص ىم- 
 بها
 الموقع تطوير عن المسئول العمل فريق- 
 الويب لمواقع المكونة الرئيسية األجزاء- 

 



 
53 

 

  :Web Site Client يعرف ما أو االنترنت مواقع مستخدم - 25
 أن  لكي يستطيع Web Browser برامج تصفح االنترنت إحدى يستخدم أنىذا المستخدم البد لو - 

.  مواقع الويب ويستفيد من الخدمات التي تقدمها إلىيدخل 
 وإدارتها عليها اإلشراف بعملية يقوم ثم ومن ، الويب مواقع وتطوير بناء بعملية يقوم الذي المستخدم ىذا- 
 االنترنت موقع سيشملها التي الخدمات وتحديد بتحليل المتخصصين األشخاص ىم- 

 
 Web Site Developer االنترنت مواقع مطور - 26
 وإدارتها عليها اإلشراف بعملية يقوم ثم ومن ، الويب مواقع وتطوير بناء بعملية يقوم الذي المستخدم ىذا- 
 االنترنت موقع سيشملها التي الخدمات وتحديد بتحليل المتخصصين األشخاص ىم- 
 جميع ما ذكر- 

 
 قاعدة  Server الخادم جهاز ويحتوي ، المستخدم جهاز من أعلى فنية بمواصفات حاسب جهاز - 27

 أن والبد ، المختلفة والبرامج االلكتروني والبريد  والصور الويب صفحات تشمل والتي بالموقع الخاصة البيانات
 في ىاما جزءاً  تشكل والمعلومات البيانات وأمن حماية أن حيث ، لبيانات الحماية وسائل بأعلى الخادم يتمتع
 :وىذا الخادم يسمى بـ . الموقع تطوير عن المسئول العمل فريق مسؤولية وىي ، الويب مواقع تطوير

 الويب مواقع تطوير فريق- 
 Web Site Server يعرف ما أو الويب موقع خادم- 
 Business Analysts األعمال محللي- 

 
 عمل طبيعة فهم مسؤولية عاتقهم على يقع الذين األشخاص وىم,  ضمن فريق تطوير مواقع الويب – 28

 النشاطات وتحديد األعمال نماذج تحديد إلى باإلضافة ، بها خاص ويب موقع تطوير سيتم التي المؤسسة
 :ويسمى ىذا الفريق بـ  . بها تتحكم التي والقواعد النشاطات تلك تدفق وطبيعة ، المتنوعة باألعمال الخاصة

 Web Sits Analyst & Designers االنترنت مواقع ومصممي محللي- 
 Web Site Graphic Designer الويب موقع واجهات مصممي- 
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 Business Analysts األعمال محللي- 
 

 سيشملها التي الخدمات وتحديد بتحليل المتخصصين األشخاص وىم, ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 29
  Web Site Architecture االنترنت لموقع العام الهيكل بناء عن المسئولون أيضا وىم ، االنترنت موقع

 : ويسمى ىذا الفريق بـ  .الموقع معلومات بضبط تتحكم التي والخاصة العامة الوظائف وتحليل
 Web Sits Analyst & Designers االنترنت مواقع ومصممي محللي- 
 Web Site Graphic Designer الويب موقع واجهات مصممي- 
 Business Analysts األعمال محللي- 

 
 التي الجماليات حيث من للموقع النهائي الشكل عن المسئولون وىم, ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 30

 وتصميم ، وظهورىا الصفحة استعراض وطرق ، الموقع إلى للدخول الفنية الطريقة وتحديد ، الموقع يحتويها
 ويسمى ىذا الفريق  .الموقع تزين التي المتعددة الوسائط ومادة الرسوم تركيب إلى باإلضافة ،واأللوان الخلفيات

 :بـ 
 Web Sits Analyst & Designers االنترنت مواقع ومصممي محللي- 
 Web Site Graphic Designer الويب موقع واجهات مصممي- 
 Business Analysts األعمال محللي- 

 
 على كانت سواء والمطلوبة المختلفة البرامج بناء في مسؤوليتهم وتقع, ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 31

ويسمى ىذا . Web Server الموقع خادم مستوى  على أو  Web Client للموقع المستخدم المستوى
 :الفريق بـ 

 Web Site Programming المبرمجين- 
 HTML Authors / Web Site Contents Specialists المحتوى متخصصي- 
 Quality Assurance & Documentation People والتوثيق الجودة خبراء- 
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 ، الموقع يتضمنها التي المعلوماتية المادة تحرير عن المسئولون وىم, ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 32
 ن الحذف أو التعديل أو اإلضافة تشمل الصيانة تلك كانت سواء ، الموقع حياه مدى على المادة تلك وصيانة
 قادرين ليكونوا  وذلك  Communication Skills االتصال مهارات امتالك من األشخاص لهؤالء والبد
 : ويسمى ىذا الفريق بـ  .ودقة بساطة الطرق بأكثر المعلومات إيصال على
 Web Site Programming المبرمجين- 
 HTML Authors / Web Site Contents Specialists المحتوى متخصصي- 
 Quality Assurance & Documentation People والتوثيق الجودة خبراء- 

 
 لوظائفو دقيق فحص إلى الموقع يحتاج األحيان اغلب فيوىم , ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 33

 امن على والتأكيد ، وصحتها المعلومات دقة وضمان ، الموقع جودة لضمان وذلك للمستخدم المتاحة وخدماتو
 : ويسمى ىذا الفريق بـ  .وحمايتها المعلومات

 Web Site Programming المبرمجين- 
 HTML Authors / Web Site Contents Specialists المحتوى متخصصي- 
 Quality Assurance & Documentation People والتوثيق الجودة خبراء- 

 
 وصيانة صيانتو ويتابعون الموقع يعدون الذين األشخاص أولئك وىم, ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 34

 :ويسمى ىذا الفريق بـ . الويب بخادم الخاصة العمليات
 Web Administrators الموقع مدراء- 
 Database Administrators البيانات قواعد مدراء- 
 ال شيء مما ذكر- 
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 حيث من بالموقع الخاصة البيانات قواعد صيانة عن المسئولون ىم, ضمن فريق تطوير مواقع الويب  - 35
  .الموقع في للتطبيق والمؤلفة المختلفة البرامج صيانة إلى باإلضافة ، واالستعالم والتقارير الجداول إنشاء

 :ويسمى ىذا الفريق بـ 
 Web Administrators الموقع مدراء- 
 Database Administrators البيانات قواعد مدراء- 
 ال شيء مما ذكر- 

 
  :الجديد الويب موقع مميزات من – 36
 الواحد الفريق بروح العمل على والحرص العمل فريق بانتقاء العناية- 
 الموقع ونشر تطوير من المتوقعة باألىداف العناية- 
 جميع ما ذكر- 

 
 : اختر العبارة الصحيحة – 37
 خدماتو وتحديث وتطوير وإدامة الموقع صيانة بطرق العناية , الجديد الويب موقع مميزاتمن - 

 من تزيد أن يمكن التي واقتراحاتهم آرائهم واستطالع المستخدمين بجمهور العناية,الجديد الويب موقع مميزاتمن -  
  الموقع انتشار أىمية

 العبارتين صحيحتين- 
 
 
 
 

  :مراحل بعدة االنترنت مواقع تطوير عملية تمر  – 38
 الفني الدعم , والتوزيع النشر , الجودة وضبط التطوير , والتصميم التحليل , التخطيط :خمس مراحل - 
 الدعم الفني, النشر والتوزيع , التخطيط : ثالثة مراحل - 
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 النشر والتوزيع: مرحلة واحدة فقط - 
 

 التي المنهجية  تحديد والعمل فريق واختيار تحديدحيث تهتم ب , االنترنت مواقع تطوير إحدى مراحل – 39
 :وتسمى ىذه المرحلة بـ  ,  (الموقع صيانة ، الموقع نشر ، الموقع بناء ) في ستستخدم

 مرحلة التخطيط- 
 مرحلة التحليل والتصميم- 
 مرحلة التطوير وضبط الجودة- 

 
 مصممو ، النص خبراء ، مبرمجون )البشرية القوىوتكون شـاملة  , االنترنت مواقع تطويرإحدى مراحل  - 40

 :وتسمى ىذه المرحلة بـ .  الفنية والمعدات  واألجهزة (الموقع مظهر
 مرحلة التخطيط- 
 مرحلة التحليل والتصميم- 
 مرحلة التطوير وضبط الجودة- 

 
 قاعدة تشغيل برامج  تطوير والمستخدم واجهة تطويروتهتم ب , االنترنت مواقع تطويرإحدى مراحل  - 41

 :وتسمى ىذه المرحلة بـ . للبيانات االحتياطية النسخ واخذ البيانات
 مرحلة التخطيط- 
 مرحلة التحليل والتصميم- 
 مرحلة التطوير وضبط الجودة- 

 
 

 دائرة تحت الويب موقع تطوير فريق المرحلة ىذه تضعحيث  ,االنترنت مواقع تطويرإحدى مراحل  - 42
 خادم على الموقع إعداد من االنتهاء مرحلة إلى التخطيط لحظة من انجازه تم وما لقدراتهم  الحقيقي التحدي
 :وتسمى ىذه المرحلة بـ  . web Server الموقع
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 والتوزيع النشر لةحمر- 
 الفني الدعم مرحلة- 
 ال شيء مما ذكر- 

 
 إذا خاصة ، الويب مواقع لمنتجي مكلفة المرحلة ىذه تعتبرحيث  , االنترنت مواقع تطويرإحدى مراحل  - 43
وتقل التكلفة كلما  , الموقع إنشاء تم أساسها على التي اإلستراتيجية واألىداف للتوقعات محققا الموقع يكن لم

 المعيارية للمواصفات مطابقا مكتوبا للبرامج األصلي الكود كان وإذا , للتطوير قابالً  مرنا الموقع تصممكان 
 :وتسمى ىذه المرحلة بـ . البرامج بتطوير الخاصة

 والتوزيع النشر مرحلة- 
 الفني الدعم مرحلة- 
 ال شيء مما ذكر- 

 

 ـــــــــــــ انتهى ــــــــــــــــ
 

 ملتقى االنتساب المطور بجامعة الملك فيصل,, ـألسآحر  : إعداد 
 نسألكم الدعاء

 
ؽبٌٚذٕ٘بؽًِبروشٚسوضػ١ٍٗاٌذوزٛسفٟاٌّؾبػشحاٌّجبششٖثشىًعش٠غٚاْوبْفٟخطأاسعٛا

...اٌّؼزسحٚاْٚعذخطأاٚٔمظبْاٌشعبءاػالِٟاٚاػبفخِبرش٠ذْٚ

:رؼش٠فشجىخاالٔزشٔذ

ثّؼٕٝ اٌشجىخ اٌؼب١ٌّخ ، ٕٚ٘بن ػذح  (International Network) ِٓ ػجبسح  Internetاشزمذ وٍّخ 

. رؼش٠فبد ٌشجىخ االٔزشٔذ ٚوٍٙب رذي ػٍٝ ٔفظ اٌّؼٕٝ ِٕٚٙب 

 ؽ١ش االٔزشٔذ ٟ٘ شجىخ ػخّخ ِٓ أعٙضح اٌؾبعت اٌّشرجطخ ٠جؼؼٙب اٌجؼغ ٚإٌّزششح ؽٛي اٌؼبٌُ •

٠ّىٓ ألٞ شخض أْ ٠ىْٛ ػؼٛا فٟ ٘زٖ اٌشجىخ ِٓ ث١زٗ أٚ ِىزجٗ ثّغشد االرظبي ثٙب ٚثبٌزبٌٟ 

 . ؽظٌٛٗ ػٍٝ لذس ٘بئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد  

 Information Highwayاالٔزشٔذ ٟ٘ خؾ اٌّؼٍِٛبد اٌغش٠غ  •
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 Net of Netاالٔزشٔذ ٟ٘ شجىخ اٌشجىبد  •

:رؼش٠فاٌزغٛقاالٌىزشٟٚٔ

اٌزغٛقاالٌىزشٟٚٔأٚاٌزغٛقػجشاإلٔزشٔذ٘ٛشىًِٓأشىبياٌزغبسحاالٌىزش١ٔٚخؽ١ش٠غزط١غاٌّغزٍٙهِٓ

ثؾش٠غزط١غاٌّغزٍٙه.ششاءاٌغٍغأٚاٌخذِبدِجبششحِٓاٌجبئغػٍٝشجىخاالٔزشٔذدْٚٚعٛدخذِخٚع١ؾ

أ٠ْزغٛيفٟألغبَاٌّٛلغٚا٠ْشزشٞوًِب٠شدٖ،ٚثؼذرٌه٠مَٛثذفغاٌّجبٌغاٌّزشرجخػ١ٍِٗٓخاليثطبلبد

Amazonِٚٓأشٙشاٌّٛالغاٌز٠ٟزُاعزخذاِٙبٌٍزغٛقِٛلغأِبصْٚ.االئزّبْ



:رؼش٠فاالعٛقاالٌىزش١ٔٚخ

٠شًّع١ّغاألعب١ٌتٚاٌّّبسعبدراداٌظٍخثؼبٌُاٌزغ٠ٛكػجششجىخاإلٔزشٔذٌغب٠بدرؾغ١ٓاٌزغبسح

ؽ١ش٠ٛعذاٌؼذ٠ذِٓاٌّٛالغاالٌىزش١ٔٚخاٌزٟرمَٛثبٌزغ٠ٛكاإلٌىزشٟٚٔٚرمذَػذحخذِبدِٓ.اإلٌىزش١ٔٚخ

اعًاٌزغٛق

:رؼش٠فاٌؾىِٛخاالٌىزش١ٔٚخ

اٌؾىِٛخاالٌىزش١ٔٚخٟ٘ػجبسحػٓئِىب١ٔخاٌّٛاؽٓٚاٌششوبدِٓأغبصِؼبِالرُٙاٌؾى١ِٛخوبإلطذاس

ثطبلبداألؽٛاياٌّذ١ٔخٚشٙبدادا١ٌّالداٚرأش١شاداٌمذَٚٚاٌّغبدسحاٚرغذ٠ذاٌفٛار١شٚاٌّخبٌفبداٚ

رشاخ١ضاٌّؾبياٌزغبس٠خٚغ١ش٘بِٓاٌّؼبِالدػٓؽشقشجىخاالٔزشٔذ

:رؼش٠فاٌزؼ١ٍُاألٌىزشٟٚٔ

اٌزؼ١ٍُاإلٌىزشٟٚٔ٘ٛاٌزؼ١ٍُاٌز٠ٞٙذفئٌٝئ٠غبدث١ئخرفبػ١ٍخغ١ٕخثبٌزطج١مبداٌّؼزّذحػٍٝرم١ٕبداٌؾبعت

  ا٢ٌٟٚاٌشجىخاٌؼب١ٌّخٌٍّؼٍِٛبد،ٚرّّىٓاٌطبٌتِٓاٌٛطٛيئٌِٝظبدساٌزؼٍُفٟأٞٚلذِٚٓأِٞىبْ



:رؼش٠فاٌّٛعٛػخاٌؾشح

ٟ٘ٔٛعِٓاٌّٛالغاإلٌىزش١ٔٚخاٌزٟرغّؼٌٍضٚاسثاػبفخاٌّؾز٠ٛبدٚرؼذ٠ٍٙبدْٚأٞل١ٛدفٟاٌغبٌت،ٚلذ

رش١شوٍّخ٠ٚىٟأ٠ًؼبئٌٝثشاِظا٠ٌٛىٟاٌّغزخذِخفٟرشغ١ً٘زاإٌٛعِٓاٌّٛالغثؾ١شرز١ؼ٘زٖاٌجشاِظ

:خبط١زبْ

دْٚاٌؾبعخألٞرطج١كآخشِٓأٞ(أٚاألػؼبءاٌّظشػٌُٙ)ئِىب١ٔخرؼذ٠ًاٌظفؾبدثٛاعطخاٌضائش-1

.ٔٛع

.WikiWordsئِىب١ٔخئدساطساثؾٌظفؾخٌُرٕشأثؼذػٓؽش٠كوٍّبدا٠ٌٛىٝ-2

:رؼش٠فاٌّذٚٔخاالٌىزش١ٔٚخ

ٟٚ٘ٔٛعِٓأٔٛاعِٛالغا٠ٌٛت،ٚػبدحِبرىٌْٛفشدثؾ١ش٠مَٛثادخبيرؼ١ٍمبد،أ٠ٚظفؽذسِؼ١ٓ،أٚ

ِٓ)ثؾ١شرىْٛ٘زٖاٌّذٚٔبدِشرجخرشر١جبص١ِٕبُرظبػذ٠بً.غ١ش٘بِٓاٌّٛادِضًاٌشعِٛبدأٚاٌف١ذ٠ٛ

.ٚفٟاغٍتاألؽ١بْرغزخذَاٌّذٚٔخإلػبفخأفؼبيأٚأؽذاس.(األؽذسئٌٝاأللذَ

 web sitesِفَٙٛا٠ٌٛتعب٠ذ
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ٟ٘اٌٛع١ٍخاٌشئ١غ١خاٌزِٟٓخالٌٙبٔغزط١غاٌؾظٛيػٍِٝخزٍفأٔٛاع Web Sitesِٛالغا٠ٌٛت

 Webاٌّؼٍِٛبدٚاألخجبسفٟوبفخاٌّغبالد،٠ٚزىِْٛٛلغا٠ٌٛتاٌٛاؽذِٓػذدِٓطفؾبدا٠ٌٛت

Pages اٌّزشاثطخف١ّبث١ٕٙبػٓؽش٠كِب٠ؼشفثبالسرجبؽبداٌزشؼج١خHyperlinks. 

ٚطفؾبدا٠ٌٛت٠ّىٓأْرؾزٛٞػٍٝطٛسِٚمبؽغطٛر١خئػبفخاٌٝٔظٛصِٕغمخ،ٚ٘زٖاٌظفؾبد

،٠ٚزُاعزذػبء Serversرىِْٛخضٔخػٍٝاعٙضحوّج١ٛرشرادِٛاطفبدخبطخرؼشفثاعُاٌخٛادَ

 ثغٙبصاٌّغزخذَ Browsersاٌظفؾبدٚػشػٙبِٓخالياٌّزظفؾبد

ِبٌّمظٛدثبٌٛاٞفبٞ

، أٞ اٌجش اٌالعٍىٟ اٌفبئك اٌذلخ ٚاٌغشػخ ، ٚرغزخذَ ٘زٖ Wireless Fidelityاٌٛاٞ فبٞ ٟ٘ اخزظبس ٌـ 

. اٌطش٠مخ ٌالرظبي ثشجىخ االٔزشٔذ ال عٍى١بًا ، فٟٙ رغزخذَ ِٛعبد اٌشاد٠ٛ ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ثذالًا ِٓ األعالن

 54وّب أٔٙب لبدسح ػٍٝ اخزشاق اٌغذساْ ٚاٌؾٛاعض، ٚراد عشػخ ػب١ٌخ فٟ ٔمً ٚاعزمجبي اٌج١بٔبد رظً ئٌٝ 

Mb ps ِٓزشا فٟ 95 ِزشا فٟ اٌذاخً ٚ 32 ، ثبالػبفخ اٌٝ ٔطبق اٌزغط١خ ٌٙزٖ اٌشجىبد ٠زشاٚػ ِب ث١ 

اٌخبسط ٚ٘زٖ األسلبَ لبثٍخ 

ٌٍض٠بدح فٟ ؽبي اعزخذاَ أعٙضح اٌزم٠ٛخ 





ِبٌّمظٛدثشجىخإٌذثبٌٕذاٚث١شرٛث١ش

 Peer to Peerشجىخ إٌذ ثبٌٕذ 

رؼزجشع١ّغاٌؾٛاع١تفٟ٘زٖاٌشجىخِزىبفئخِٚزغب٠ٚخِٓؽ١شاٌٛظ١فخاٌزٟرإد٠ٙبفٟاٌشجىخ،ثّؼٕٝال

.٠ٛعذعٙبص١ِّضداخًاٌشجىخ٠مَٛثؼ١ٍّخاداسحاٌشجىخ

ِبٌّمظٛدثبٌٛاِٞبوظ

 WiMAX Technology  رىٌٕٛٛع١ب اٌٛاٞ ِبوظ

ٟٚ٘ ِٓ أؽذس رىٌٕٛٛع١ب االرظبي اٌالعٍى١خ ثشجىخ االٔزشٔذ ؽ١ش رٛفش ٌٕب اٌج١بٔبد ثغشػخ ػب١ٌخ رظً اٌٝ 

 و١ٍِٛزش، ٚاٌٛاٞ 45 ١ِغب ثب٠ذ ثبإلػبفخ اٌٝ خذِبد االرظبالد ٚثزغط١خ عغشاف١خ ٚاعؼخ رظً اٌٝ 70

.  ٌٚىٕٗ أوضش رؾغ١ٓ ٚوفبءح  أػٍٝ  WiFi ِبوظ رم١ٕخ رؼًّ ثٕفظ ٚاٞ فبٞ

: ِبٟ٘ اٌف١شٚعبد 

اٌف١شٚعبدٟ٘ػجبسحػٓثشاِظاالأْاألٚاِشاٌّىزٛثخفٟ٘زٖاٌجشاِظرمزظشػٍٝأٚاِشرخش٠ج١خػبسح

ثبٌغٙبصِٚؾز٠ٛبرٗ،ف١ّىٓػٕذوزبثخوٍّخأٚأِشِبأٚؽزِٝغشدفزؼاٌجشٔبِظاٌؾبًٌِف١شٚطأٚاٌشعبٌخ

اٌجش٠ذ٠خاٌّشعًِؼٙباٌف١شٚطاطبثخاٌغٙبصثِٗٚٓصُل١بَاٌف١شٚطثّغؼِؾز٠ٛبداٌغٙبصأٚاٌؼجش

.ثبٌٍّفبداٌّٛعٛدحثٗ

ثبٔٙبٔٛعِٓاٌجشاِظاٌزٟرإصشفٟاٌجشاِظاألخشٜثؾ١ش Fred Cohen) )ٚلذػشفٙباؽذخجشاءاٌف١شٚعبد

رؼذيفٟرٍهاٌجشاِظٌزظجؼٔغخخِٕٙب،ٚ٘زا٠ؼٕٝثجغبؽخأْاٌف١شٚط٠ٕغخٔفغِٗٓؽبعتآٌٟئٌٝؽبعت

.آٌٟاخشثؾ١ش٠زىبصشثاػذادوج١شح

:ِبرؼش٠فاٌمشطٕخ
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اٌمشطٕخأٚاٌغشلخ،ٟ٘ػ١ٍّخاٌؾظٛيػٍٝاٌؼالِبداٌزغبس٠خٚؽمٛقاٌطجغٚإٌششٌٍّٛادٚاٌجشاِظثطش٠مخ

.غ١شششػ١خٚرٌهِٓخالياعزخذاِٙبدْٚئرْاٌّإٌف



:ِبرؼش٠فاٌجشرٛوٛالد

  رؼش٠ف اٌجشرٛوٛيProtocol  :  ٓػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ ٚاالعشاءاد ٚاٌمٛا١ٔ ٛ٘

 .اٌّغزخذِخ فٟ 

  رٕظُ ػ١ٍّخ االرظبي ِب ث١ٓ االعٙضح اٌّخزٍفخ .

 ًث١ٓ االعٙضح فٟ اٌشجىبد اٌج١بٔبدثٕبء ٚط١بٔخ ٚرٛع١خ ٔم  .

د ػذد االعٙض اٌّزظٍخ ثبٌشجىخ ٚو١ف١خ رغ١ّغ اٌج١بٔبد ٌٍٕمً ٚاعزمجبي االشبساد ٚو١ف١خ ِؼبٌغخ االخطبء ٞرؾذ

: ِب٘ٛ عذاس اٌؾّب٠خ اٌفب٠شٚي 

ٚعذدٌٗرؼبس٠فوض١شحخبسطإٌّٙظالٌُٟٔاعذٌٗشٌٟذ٠ٕب

٠ؼذعذاساٌؾّب٠خأؽذاٌجشاِظأٚاألعٙضحاٌزٟرزٌٛٝفؾضاٌّؼٍِٛبداٌٛاسدحِٓاإلٔزشٔذأِٚٓئؽذٜ

اٌشجىبد،صُرمَٛئِبثبعزجؼبد٘ب،أٚرغّؼٌٙبثاِىب١ٔخاٌّشٚسئٌٝاٌىّج١ٛرش،ٚرٌهاعزٕبًدائٌٝئػذادادعذاس

 .اٌؾّب٠خ

ِٓاٌؾظٛي(ِضًاٌف١شٚعبداٌّزٕمٍخ)٠ّىٌٓغذاساٌؾّب٠خأ٠ْغبػذفِٟٕغاٌّزطف١ٍٓأٚاٌجشاِظاٌؼبسح

٠ّىٌٓغذاساٌؾّب٠خأ٠ًؼبأ٠ْغبػذفٟئ٠مبف.ػٍٝٚطٛيئٌٝاٌىّج١ٛرشِٓخاليئؽذٜاٌشجىبدأٚئٔزشٔذ

 .اٌىّج١ٛرشػٓئسعبيثشاِظػبسحئٌٝأعٙضحاٌىّج١ٛرشاألخشٜ

:ِبٟ٘اعّبءإٌطبلبد

ػجبسحػٓلبػذحث١بٔبد Domain name Server اخزظبسا DNSفٙزاإٌظبَٚاٌز٠ٞشِضٌٗثـ

ثؾ١ش٠مَٛ٘زا.ِٛصػخرؾزٛٞػٍِٝؼٍِٛبدإٌطبلبدٚأعّبءاألعٙضحٚػٕب٠ٕٚٙباٌشل١ّخرؾذأٞٔطبق

إٌظبَثزغضئِٗؼٍِٛبدئٌٝأعضاء٠زُئداسرٙبٚاٌٛطٛيئ١ٌٙبِؾ١ٍبػٓؽش٠كاٌشجىخ

:ِب٘ٛاٌّٛدَٚٚظ١فزٗ

ػجش خطٛؽ اٌٙبرف ثؾ١ش ٠مَٛ اٌّٛدَ ثزؾ٠ًٛ اإلشبساد  ٚ٘ٛ وشد ٠غزخذَ فٟ ئسعبي ٚاعزمجبي اٌج١بٔبد

ٚثبٌؼىظاٌشل١ّخ ئٌٝ ئشبساد رٕبظش٠خ 

 اٌشجىخاٌؼٕىجٛر١خwwwرؼشفخذِخ

،ؽ١شػٍٝشجىخاالٔزشٔذاٌخذِبداٌشئ١غ١خأُِ٘ٓاٚخذِخاٌشجىخاٌؼٕىجٛر١خاٌؼب١ٌّخرؼذخذِخا٠ٌٛت

ِٓرظفؼٌشجىخاالٔزشٔذ(اٌؼ١ًّ)ظٙشد٘زٖاٌخذِخفٟأٚائًاٌزغؼ١ٕبدِٚٓخالٌٙباعزطبعاٌّغزخذَ

ؽ١شعبػذد٘زٖاٌخذِخِغزخذِِٟشئ١خِٕغمخ،اٌّٛالغاٌّخزٍفخاٌّٛعٛدحػٍٝشجىخاالٔزشٔذثظٛسح

ٚرٌهِٓشجىخاالٔزشٔذِٓاٌؾظٛيػٍٝاٌّؼٍِٛبدٚاألخجبسٚرٕف١زاٌؼذ٠ذِٓاٌؼ١ٍّبداٌؼبِخٚاٌخبطخ

Internet Browsersخاليثشاِظِزخظظخفٟػشعطفؾبداٌّٛالغ٠طٍكػ١ٍٙبِزظفؾبداالٔزشٔذ

ثبإلػبفخئٌِٝغبّ٘زٙباٌىج١شحفٟرط٠ٛشِٛالغا٠ٌٛت.
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:أػبفخ

 World Wide Webاٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ 

 WWW ٟ٘ ٔفغٙب اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ  Internetوض١ش ِٓ األشخبص ِٓ ٠ؼزمذ ثأْ شجىخ االٔزشٔذ 

ٚ٘زا االػزمبد غ١ش طؾ١ؼ ٚاٌظؾ١ؼ ٘ٛ ػٕذِب ظٙشد شجىخ االٔزشٔذ ػٍٝ اٌٛعٛد وبٔذ اٌّؼٍِٛبد اٌّزذاٌٚخ 

ث١ٓ أعٙضح اٌؾبعت اٌّزظٍخ ثٙب رزُ فٟ ط١غخ ٔظ١خ فمؾ ثؾ١ش ال رذػُ رٕغ١ك إٌظٛص ٚئػبفخ اٌظٛس 

ؽ١ش عبء  (1989 )ٚظً اٌؾبي ٘ىزا ٌغٕٛاد ؽ٠ٍٛخ ؽزٝ اٚائً اٌزغؼ١ٕ١بد .ِٚمبؽغ اٌظٛد ٚاٌف١ذ٠ٛ ئ١ٌٙب 

، ثٛػغ فىشح إلٔشبء ٔظبَ ٌٍّؼٍِٛبد ٠ز١ؼ ٌّغزخذِٟ شجىخ  “ Tim Berners Leeر١ُ ث١شٔشص ٌٟ ” اٌؼبٌُ 

 اٚ االسرجبؽبد Linksاالٔزشٔذ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّؼٍِٛبد ثغٌٙٛخ ٚعشػخ ػٓ ؽش٠ك ِب ٠ؼشف ثبٌشٚاثؾ 

 أٚ  WWW، ٚثٙزا رُ رشى١ً إٌٛاح اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ  Hyperlinksاٌزشؼج١خ 

W3.  

 ٌُاعذٌٙبرؼش٠ففٟاٌّؾزٜٛ؟؟:Historyِبٟ٘اٌّؾفٛظبد

اٌّؾفٛظبدٟ٘ع١ّغاٌظفؾبداٌزٟلّذثض٠بسرٙب٠ؾزفعثٙباٌّزظفؼوظفؾبدِإلز٠ّٚٗىٕهػشعِب

لّذثض٠بسرٗعٛاءوٕذِزظالأَالٚرٌهِٓاال٠مٛٔٗفٟشش٠ؾاوغجٍٛسس

ٌُاعذٌٗرؼش٠ففٟاٌّؾزٜٛ؟؟:ِب٘ٛاالسرجبؽاٌىٛوض

ٍِفبدرؼش٠فاالسرجبؽٍِٟ٘فبدرُئٔشبؤ٘بػٓؽش٠كِٛالغا٠ٌٛتاٌزٟصسرٙبٟٚ٘رخضِْؼٍِٛبد

.اٌزظفُّؼ،ِضًرفؼ١الداٌّٛلغأِٚؼٍِٛبداٌٍّفاٌشخظٟ

رؼش٠فاخش

ٍِفبدرؼش٠فاالسرجبؽٍِٟ٘فبدرُئٔشبؤ٘بػٓؽش٠كِٛالغا٠ٌٛتاٌزٟصسرٙبٟٚ٘رخضِْؼٍِٛبد

.اٌزظفُّؼ،ِضًرفؼ١الداٌّٛلغأِٚؼٍِٛبداٌٍّفاٌشخظٟ

.أزٙذاٌزؼبس٠فٚارافٟرؼش٠فِبلذسداعّؼٗص٠ٌٓغشػخاٌذوزٛساػزسٚٔبٚاػطٛٔبا٠بٖ

ٚأز8ٝٙع١أرٟعإايػٓعشػخإٌذِبػ١ٍهاالػشةاٌؼذدفٟ

:ع١أرٟعإايػٓاٌجشرٛوٛالدٚروشِٕٙباٌذوزٛساسثؼٗلبيِّٟٙٗٚ٘

 VOIP [  Voice Over Internet Protocol . ]ثشرٛوٛي 

٠ؼزجش ٘زا اٌجشرٛوٛي ِٓ أؽذس اٌجشرٛوٛالد اٌّغزخذِخ فٟ شجىخ االٔزشٔذ ؽ١ش ٠غزخذَ ٘زا اٌجشرٛوٛي فٟ 

: ِب٠ٍٟ 

ِّب عؼً اٌىض١ش . ٔمً اٌظٛد ثٛػٛػ ٚٔمبء شذ٠ذ ٚئعشاء اٌّؾبدصبد اٌٙبرف١خ ِٓ خالي شجىخ االٔزشٔذ - 3-1

ِٓ ِغزخذِٟ شجىخ االٔزشٔذ ٠مِْٛٛ ثالرظبي ثألبسثُٙ ٚأطذلبءُ٘ ؽٛي اٌؼبٌُ ٚاٌزؾذس ِؼُٙ ثظٛد ٚاػؼ 

. ٚٔمٟ 

ِٓ اشٙش اٌجشاِظ اٌزٟ رؼزّذ فٟ ػٍّٙب ػٍٝ ٘زا اٌجشرٛوٛي ثشٔبِظ اٌّؾبدصخ اٌظٛر١خ ٚاٌٙبرف١خ - 3-2

. Skypeاٌش١ٙش 



 HTTP [ Hyper Text Transfer Protocol  . ]ثشرٛوٛي 
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 اٌّخضٔخ ػ١ٍٙب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ  ٠Serversؼزجش ٘زا اٌجشرٛوٛي ّ٘ضح اٌٛطً ث١ٓ أعٙضح اٌخٛادَ - 4-1

.  ٌذٜ عٙبص اٌّغزخذَ  Web Browserرؾز٠ٛٙب ِٛالغ االٔزشٔذ ٚث١ٓ ثشٔبِظ ِزظفؼ ا٠ٌٛت 

٠ؼًّ ٘زا اٌجشرٛوٛي ػٍٝ ػشع ِؾز٠ٛبد ِٛالغ االٔزشٔذ داخً ئؽبس ثشٔبِظ ِزظفؼ ا٠ٌٛت  ٌذٜ عٙبص - 4-2

. اٌّغزخذَ

٠مَٛ ٘زا اٌجشرٛوٛي ثٕمً ِخزٍف أٔٛاع اٌج١بٔبد ِضً إٌظٛص ٚاٌظٛس ٚاالطٛاد ٚاٌف١ذ٠ٛ ؽ١ش ثذأ -4-3

. WWWاعزخذاَ ٘زا اٌجشرٛوٛي ثؼذ ظٙٛس اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ 

 

 Telnet [Telecommunication Network . ]ثشرٛوٛي 

٠ٛفش ٘زا اٌجشرٛوٛي ئِىب١ٔبد ٌٍزؾىُ ثأعٙضح اٌىّج١ٛرش ػٓ ثؼذ ِٓ خالي شجىخ االٔزشٔذ ، ٚ٘ٛ ِٓ - 7-1

. اٌجشرٛوٛالد اٌمذ٠ّخ اٌزٟ رُ اعزخذاِٙب ِغ رٍه اٌشجىخ

SMTP [Simple Mail Transfer Protocol  . ]ثشرٛوٛي 

 سعبئً اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌٍّفبد اٌّشفمخ ثٙب ، ِٓ اٌّغزخذَ  ٠Sendخزض ٘زا اٌجشرٛوٛي ثاسعبي - 8-1

اٌٝ االخش١٠ٓ 



:ٚع١برٟػٕٛاِْٛلغا٠ٌٛتً٘٘ٛطؾ١ؼ

  ػٕب٠ٚٓ ِٛالغ ا٠ٌٛت  Web sites Address. 

، ٚ٘زا  (( URL  Uniform Recourse  Locatorٌىً ِٛلغ ٠ٚت ػٕٛاْ خبص ثٗ ٚاٌزٞ ٠غّٝ 

 .اٌؼٕٛاْ ٠أخز اٌظ١غخ اٌزب١ٌخ 

 

Http://WWW.Sitename.SiteType.Country 

 

5           4            2             1 

 :ؽ١ش أْ 

1 -Http://  رؼجشػٓاٌجشرٛوٛياٌّغزخذَفٟػشعِؾز٠ٛبدِٛلغا٠ٌٛتداخًثشٔبِظِزظفؼا٠ٌٛت

.ثغٙبصاٌّغزخذَ

2 -WWW  رّضًاخزظبسٌخذِخاٌشجىخاٌؼٕىجٛر١خاٌؼب١ٌّخWorld Wide Webٓٚاٌزٟرىِْٛغإٌٚخػ

.ػشعطفؾبدِٛلغا٠ٌٛتثشىًِٕغك

3 -Site name  ًرّضًاعُاٌّٛلغاٌّشادص٠بسحِض((KFU , Google, Yahoo

:ٚوزٌهػٕٛاْاٌجش٠ذاالٌىزشٟٚٔٚو١فرى٠ٕٛٗ

http://www.sitename.sitetype.country/
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 :اٌظ١غخ اٌؼبِخ ٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ  -1

:  ألٞ شخض اٌظ١غخ اٌزب١ٌخ E-mailدائّبًا ٠أخز ػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 

Username@Mailprovider.com 

 

ؽ١ش 

1- Username :رؼجشػٓاعُاٌّغزخذَطبؽت٘زااٌؼٕٛاْاٌجش٠ذٞاالٌىزشٟٚٔ،٠ّٚىٓاخز١بسأٞؽشٚف

Letters َأٚأسلبNumbersثششؽأْال٠زخًٍرٌهِغبفبدأٚسِٛصغ١شِغّٛػثٙب. 

ٟٚ٘ػالِخخبطخرشِضئٌٝاٌجش٠ذاالٌىزشٟٚٔ،ٚاٌّمظٛد"ػٕذ"ِٚؼٕب٘بثبٌؼشث١خAtرٕطكثبالٔغ١ٍض٠خ:@ -2

ثٙبأْاعُاٌّغزخذَ٘زاِغغًػٕذِضٚدخذِخاٌجش٠ذاالٌىزشٟٚٔران،فٟٙرفظًث١ِٓمطؼ١ّٓ٘باعُ

 .اٌّغزخذَِٚضٚدخذِخاٌجش٠ذ

3- Mailprovider:ٟٔٚرّضًاعُِضٚدخذِخاٌجش٠ذاالٌىزش(ِضبي:Hotmail – Yahoo- Gmail) 

4- .com:ٚرّضًاالِزذادٌؼٕٛاْاٌّٛلغاٌخبصثّضٚدخذِخاٌجش٠ذاالٌىزشٟٚٔ،٠ٚٛعذأٔٛاعوض١شحٌٙزٖاالِزذاداد

. 



:ٕٚ٘بٌهعإايػٓاالِزذادادِضً



:عإايوزٌهػٓاػشاسشجىخإٌذ

.أػشاس أخالل١خ - 

.أػشاس ػمبئذ٠خ 

.أػشاس فىش٠خ 

. أػشاس اعزّبػ١خ 

.أػشاس صمبف١خ 

.أػشاس الزظبد٠خ 

. أػشاس اٌّؼٍِٛبد غ١ش اٌظؾ١ؾخ  

. أػشاس طؾ١خ 



:عإايػٓاػشاساٌف١شٚعبدٚاٌؾّب٠خِٕٙب

1 2 3 4 
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اػشاس٘بوض١شحٚاّ٘ٙبرذ١ِشاالعٙضحٚاخزشاقاٌخظٛط١بدٚاالعز١الءػٍٝاال١ّ٠الدٚغ١ش٘ب

...اٌؾّب٠خِٕٙبثبعزخذاَاٌجشاِظاٌّؼبدحٌٍف١شٚعبدٚاٌجشاِظاٌخج١ضٗٚاٌزغغغ١خ

ِّىٓاٌشعٛعٌٍّؾبػشحاٌضبٌٍِٕٗزفبط١ًاالوضش

وزٌهِضا٠بٚػ١ٛةؽشقاالرظبيثشجىخاالٔزشٔذ

 :-رمغُ ؽشق االرظبي ثشجىخ االٔزشٔذ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ  •

 Wired Connectionاالرظبي اٌغٍىٟ - 

Wireless Connectionاالرظبي اٌالعٍىٟ  - 

  ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ .Wire Connection 

 Dial Up Connectionاالرظبي اٌٙبرفٟ - 1

 Fax)رطٍت ٘زٖ اٌطش٠مخ رٛفش وشد فبوظ ِٛدَ رؼزّذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ خطٛؽ اٌٙبرف اٌؼ١ِّٛخ ؽ١ش د

Modem) ٍٝػجش  عٙبص اٌؾبعٛة ٚ٘ٛ وشد ٠غزخذَ فٟ ئسعبي ٚاعزمجبي اٌج١بٔبد اٌٍٛؽخ األَ ةِضجذ ػ

ثبإلػبفخ ئٌٝ . ٚثبٌؼىظ خطٛؽ اٌٙبرف ثؾ١ش ٠مَٛ اٌّٛدَ ثزؾ٠ًٛ اإلشبساد اٌشل١ّخ ئٌٝ ئشبساد رٕبظش٠خ 

(. ISP)ششاء ثطبلخ ارظبي ثبالٔزشٔذ ِٓ ئؽذٜ ششوبد رض٠ٚذ خذِخ االٔزشٔذ 

  ١ِّضاد ٘زٖ اٌطش٠مخ: 

 .وٍفزٙب ل١ٍٍخ - 2.            عٌٙٛخ اإلػذاداد ٚاالعزخذاَ - 1

  ػ١ٛة ٘زٖ اٌطش٠مخ: 

أشغبي خؾ اٌٙبرف ثبعزّشاس أصٕبء االرظبي ثبالٔزشٔذ  . 56Kpps           2ثط١ئخ عذا رظً ئٌٝ - 1

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 . اٌطشق اٌشبئؼخ ٌالرظبي ثشجىخ االٔزشٔذ

 

 

  ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ .Wire Connection 

 : (Leased Line)اٌخطٛؽ اٌّغزأعشح - 2
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رُ اعزؾذاس ٘زٖ اٌطش٠مخ ٌؾً ثؼغ اٌّشبوً اٌزٟ وبٔذ فٟ ؽش٠مخ االرظبي اٌٙبرفٟ ؽ١ش رإِٓ اٌخطٛؽ 

 ٚرٌه ٌٕمً و١ّبد وج١شح ِٓ عٙضحألاٌّغزخذ١ِٓ ِٚضٚدٞ خذِخ االٔزشٔذ ااٌّغزأعشح ارظبال دائّب ث١ٓ 

ٚال رؾزبط ئٌٝ سلُ رخظ١ض ٘زٖ اٌخطٛؽ ٌٍّغزخذ١ِٓ اٌّغزأعش٠ٓ فمؾ ؽ١ش ٠زُ  .  ٚثغشػبد أػٍٝاٌج١بٔبد

.  وج١شا أٚ طغ١شا  اٌشٙشٞ، فٟ اٌّمبثً ٠ذفغ اٌّغزخذَ أعشاًا صبثزبًا ِّٙب وبْ ِمذاس اعزؼّبٌٗ٘برف 

  ِضا٠ب ٘زٖ اٌطش٠مخ :

 2Mpps رظً ئٌٝ اٌغشػخ أػٍٝ ٔٛػب ِب- 1

 . أصٕبء االرظبي ثبالٔزشٔذػذَ أشغبي خؾ اٌٙبرف-2

  ػ١ٛة ٘زٖ اٌطش٠مخ :

فٟ اٌؼبدح ٠ىْٛ أداء ٘زٖ اٌطش٠مخ ػؼ١فب ٔٛػب ِب ٚخبطخ وٍّب اثزؼذد عغشاف١ب ػٓ ِٛلغ ِضٚد اٌخذِخ . 1

(ISP )

 

  ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ .Wire Connection 

 :()ISDN Integrated Service of Digital Network)( اٌشجىخ اٌشل١ّخ ٌٍخذِبد اٌّزىبٍِخ - 3

ٔشأد ٘زٖ اٌشجىخ ٔز١غخ ٌّٛاوجخ اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚأّٔبؽٙب ٟٚ٘ شجىخ رٕمً اإلشبساد ث١ٓ 

داػٟ ٌٛعٛد عٙبص اٌّٛدَ ٌزؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد ِٓ اٌظ١غخ اٌشل١ّخ ئٌٝ اٌظ١غخ اٌزٕبظش٠خ فال  األعٙضح سل١ّبًا 

، ٚرٛفش ٌّغزخذ١ِٙب عشػخ ٚوفبءح ػب١ٌخ فٟ ٔمً اٌج١بٔبد ؽ١ش رغزط١غ ٔمً اٌج١بٔبد عٛاء وبٔذ ٚثبٌؼىظ 

طٛد أٚ طٛسح أٚ ف١ذ٠ٛ ٚلذ ث١ٕذ رم١ٕخ ٘زٖ اٌشجىخ ػٍٝ أْ رغزخذَ ٔفظ اٌخطٛؽ إٌؾبع١خ اٌّغزخذِخ فٟ 

 أٔٛاع افخ ٚلذ ٚطفذ ٘زٖ اٌزم١ٕخ ثبٌّزىبٍِخ ألٔٙب رإِٓ ٔمً ن.اٌٙبرف اٌؼبدٞ ألٔٙب األوضش أزشبساًا فٟ اٌؼبٌُ 

 .  وّب رٛفش ِغّٛػخ أخشٜ ِٓ اٌخذِبد ِضً اٌفبوظ ٚاٌٙبرف ٚأعٙضح اإلٔزاس ٚرظفؼ اإلٔزشٔذاٌج١بٔبد

  ِضا٠ب ٘زٖ اٌطش٠مخ :

. 1.536ppsٚطٍذ عشػخ خؾ االٔزشٔذ ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ ئٌٝ . 1

  ػ١ٛة ٘زٖ اٌطش٠مخ :

 . ثبٌّمبسٔخ ثبٌطشق األخشٜوٍفخ االشزشان ثخذِخ االٔزشٔذ ػب١ٌخ ٔٛػب ِب .1

 Wire Connection. ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ 

 :(DSL  Digital Subscriber Line))(خؾ اٌّشزشن اٌشلّٟ - 4

عذد خذِخ اٌـ  ُٚ  أطالًا DSLٟٚ٘ ؽش٠مخ رٛط١ً اٌخذِبد اٌشل١ّخ ػجش خطٛؽ شجىبد اٌٙبرف اٌؼبد٠خ ؽ١ش 

فٟ ِؼبًِ ششوخ ث١ٍىٛس ٌجؾٛس ٠ٚ1988شعغ ربس٠خٙب ئٌٝ ػبَ , ISDNوغضء ِٓ خظبئض خذِخ اٌـ 

 ٌزؾًّ اإلشبساد اٌشل١ّخ ػجش DSL ؽ١ش لبَ اٌؼبٌُ عٛٞ ١ٌش١ٍذس ثز١ٙئخ خطٛؽ اٌـ Bellcoreاالرظبالد 

رشدداد غ١ش ِغزخذِخ فٟ األعالن اٌّغذٌٚخ ٚاٌزٟ رشثؾ ث١ٓ اٌّشاوض اٌشئ١غ١خ ٌششوبد االرظبالد ٚث١ٓ 

 ١ِغبثذ ثبٌضب١ٔخ ثٕبء ػٍٝ 2 و١ٍٛثذ ثبٌضب١ٔخ ئٌٝ DSL ِٓ 128ٚرظً ؽذٚد عشػبد خذِخ اٌـ . اٌؼّالء 

 .ISPِضٚد اٌخذِخ 

  ًٕٚ٘بن ػذح أٔٛاع ِٓ خؾ اٌّشزشن اٌشلّٟ ِض: 
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ADSL  , “ADSL Broadband, ADSL+2”  , HADSL   ,SADSL ,PDSL 

 . ِٓ أشٙش ٘زٖ االشزشاوبد  ٠ٚADSLؼذ خؾ اٌّشزشن اٌشلّٟ غ١ش اٌّزّبصً 

 Wire Connection. ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ 

 :( DSL  Digital Subscriber Line Asymmetric))(خؾ اٌّشزشن اٌشلّٟ غ١ش اٌّزّبصً - 5

، ٟٚ٘ رم١ٕخ رجبدي اٌج١بٔبد رمَٛ ثٕمً ٠DSLؼذ ٘زا االشزشان شىً ِٓ أشىبي خطٛؽ االشزشان اٌشل١ّخ 

اٌج١بٔبد ِٓ خالي خطٛؽ اٌٙبرف إٌؾبع١خ أٚ األ١ٌبف اٌؼٛئ١خ ثشىً أعشع ِٓ ِٛدَ إٌطبق اٌظٛرٟ اٌزم١ٍذٞ 

ِٚٓ األعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ رم١ٕخ اٌـ . ٚرٌه ثبالعزفبدح ِٓ اٌزشدداد اٌغ١ش ِغزخذِخ فٟ اٌّىبٌّبد اٌٙبرف١خ

ADSLا١ٌّىشٚفٍزش أٚ اٌغج١ٍزش اٌزٞ ٠غّؼ ٌخؾ ٘برفٟ ٚاؽذ ثبعزخذاَ خذِخ اٌـ ADSL ٚاٌّىبٌّبد 

ؽ١ش ٠مَٛ ثفظً خؾ اٌٙبرف ئٌٝ ِغب١ٌٓ ِٓ اٌزثزثبد ٚاؽذ ِٕٙب ٌٍظٛد ٚا٢خش ,اٌٙبرف١خ فٟ ٔفظ اٌٛلذ 

 ٟ٘ أْ و١ّخ رذفك اٌج١بٔبد أوجش فٟ عٙخ ٚاؽذح DSL ٚثبلٟ أشىبي اٌـ ADSLٚاٌفشق ث١ٓ اٌـ . ٌٍّؼٍِٛبد 

 .(غ١ش اٌّزّبصً)٘زا ٠ؼٕٟ  ,upload أػٍٝ ِٓ اٌشفغ downloadأوضش ِٓ األخشٜ أٞ أْ عشػخ اٌزٕض٠ً 

 :( DSL  Digital Subscriber Line Asymmetric))(خؾ اٌّشزشن اٌشلّٟ غ١ش اٌّزّبصً - 5

 َصا٠ب ADSL :

 اٌغشػخ اٌؼب١ٌخ فٟ ٔمً اٌج١بٔبد .1

 ػذَ أشغبي خؾ اٌٙبرف ػٕذ االرظبي ثبٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ .2

  عبػخ فٟ ا24َٛ١ٌاالرظبي ثبٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٠ىْٛ ػٍٝ ِذاس  .3

 اٌزٛف١ش ٚلٍخ اٌزىٍفخ .4

  ػ١ٛةADSL :

  و١ٍٛ ِزش٠1غت أْ رىْٛ لش٠ت ِٓ اٌّمغُ اٌشئ١غٟ ثؾ١ش ال ٠ىْٛ اثؼذ ِٓ  .1

 2/1اعزمجبي اٌج١بٔبد ٠ىْٛ أعشع ِٓ ئسعبٌٙب ثٕغجخ  .2

 اٌّؼذاد اٌّطٍٛثخ :

 ISPأٚ ِب ٠غّٝ ثبٌــ " ِضٚد اٌخذِخ " ششوخ ِؼزّذح ٌزمذ٠ُ خذِخ االٔزشٔذ .1

اشزشان ِغ ِضٚد اٌخذِخ عٛاء وبْ االشزشان شٙشٞ أٚ عٕٛٞ ٚاٌؾظٛي اعُ ِغزخذَ ٚوٍّخ  .2

 "ِٓ ِضٚد اٌخذِخ"اٌّشٚس 

 Modemعٙبص اٌّٛدَ  .3

 WiFi اٚ عٙبص ِذػُ ثغٙبص  Ethernetا٠ضشٔذ  .4

 

  ؽشق االرظبي اال عٍى١خ .Wireless Connection 

 WiFi Technology   رىٌٕٛٛع١ب اٌٛاٞ فبٞ-1
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، أٞ اٌجش اٌالعٍىٟ اٌفبئك اٌذلخ ٚاٌغشػخ ، ٚرغزخذَ ٘زٖ Wireless Fidelityاٌٛاٞ فبٞ ٟ٘ اخزظبس ٌـ 

. اٌطش٠مخ ٌالرظبي ثشجىخ االٔزشٔذ ال عٍى١بًا ، فٟٙ رغزخذَ ِٛعبد اٌشاد٠ٛ ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ثذالًا ِٓ األعالن

 54وّب أٔٙب لبدسح ػٍٝ اخزشاق اٌغذساْ ٚاٌؾٛاعض، ٚراد عشػخ ػب١ٌخ فٟ ٔمً ٚاعزمجبي اٌج١بٔبد رظً ئٌٝ 

Mb ps ِٓزشا فٟ 95 ِزشا فٟ اٌذاخً ٚ 32 ، ثبالػبفخ اٌٝ ٔطبق اٌزغط١خ ٌٙزٖ اٌشجىبد ٠زشاٚػ ِب ث١ 

اٌخبسط ٚ٘زٖ األسلبَ لبثٍخ 

ٌٍض٠بدح فٟ ؽبي اعزخذاَ أعٙضح اٌزم٠ٛخ 

 .

  ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ .Wireless Connection 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌٛاٞ فبٞ -1

2- WiFi Technology 

  ِضا٠ب ٘زٖ اٌطش٠مخ: 

. ػ١ٍّخ ئػذاد شجىبرٙب عش٠ؼخ ٚعٍٙخ .1

ي ثٙب ثؾ١ش ٠ّىٕه أْ رجمٝ ِزظالًا ثشىً  .2 ّٛ ٠ّىٓ رؾش٠ه األعٙضح ف١ٙب ثغ١ّغ االرغب٘بد، ٚؽٍّٙب ٚاٌزغ

دائُ ثبإلٔزشٔذ 

. ئػذاد شجىبد ٚاٜ فبٜ أسخض ِٓ اٌشجىبد اٌغٍى١خ، ٚثخبطخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌششوبد اٌىج١شح .3

. ِٓ اٌّّىٓ رشو١جٙب فٟ أِبوٓ ِٓ اٌظؼت رّذ٠ذ وبثالد ف١ٙب .4

 :ػ١ٛة ٘زٖ اٌطش٠مخ  .5

اٌزذاخً ٚاٌزش٠ٛش .1

رذٟٔ األداء فٟ اٌطمظ اٌغٟء .2

ِؾذٚد٠خ ِغبي رغط١زٙب .3

ئِىب١ٔخ اخزشاق اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ .4

  ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ .Wireless Connection 

 WiMAX Technology   رىٌٕٛٛع١ب اٌٛاٞ ِبوظ-2

ٟٚ٘ ِٓ أؽذس رىٌٕٛٛع١ب االرظبي اٌالعٍى١خ ثشجىخ االٔزشٔذ ؽ١ش رٛفش ٌٕب اٌج١بٔبد ثغشػخ ػب١ٌخ رظً اٌٝ 

 و١ٍِٛزش، ٚاٌٛاٞ 45 ١ِغب ثب٠ذ ثبإلػبفخ اٌٝ خذِبد االرظبالد ٚثزغط١خ عغشاف١خ ٚاعؼخ رظً اٌٝ 70

.  ٌٚىٕٗ أوضش رؾغ١ٓ ٚوفبءح  أػٍٝ  WiFi ِبوظ رم١ٕخ رؼًّ ثٕفظ ٚاٞ فبٞ

  ِضا٠ب ٘زٖ اٌطش٠مخ :

. رغط١خ ٚاعؼخ  .1

. عشػخ ػب١ٌخ  .2

  ػ١ٛة ٘زٖ اٌطش٠مخ :
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ػذَ ٚعٛد اٌغٛدح  .1

شجىخ ِىٍفخ . 3عٛء اٌطمظ          .2

 

  

 Wireless Connection. ؽشق االرظبي اٌغٍى١خ  

 . Satellites Connectionااللّبس اٌظٕبػ١خ -  3

رؼزجش ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٓ أؽذس ؽشق االرظبي ثشجىخ االٔزشٔذ ، ٟٚ٘ رؼزّذ ػٍٝ رٛافش ؽجك العزمجبي االشبساد 

 ِضجذ ثغٙبص اٌىّج١ٛرش ، ٚرغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ Satelliteِٓ اٌمّش اٌظٕبػٟ ، اػبفخ اٌٝ ٚعٛد وبسد 

 ئ١ٌٙب اٚ رغط١خ اٌٛاٞ ِبوظ ال رىفٟ ، ِضً ِٛالغ  ADSLثىضشح فٟ إٌّبؽك اٌزٟ ٠ظؼت رٛط١ً خطٛؽ 

. اٌؼًّ اٌخبطخ ثششوبد اٌجزشٚي فٟ اٌظؾشاء ٚإٌّبؽك اٌغج١ٍخ اٌجؼ١ذح ػٓ اٌّذْ 

  ِضا٠ب ٘زٖ اٌطش٠مخ :

رغط١خ ِغبؽبد عغشاف١خ وج١شح . 2عشػخ ػب١ٌخ عذا    .1

  ػ١ٛة ٘زٖ اٌطش٠مخ :

أعؼبس االشزشان ثخذِخ االٔزشٔذ ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ رىْٛ ِشرفؼخ ثبٌّمبسٔخ ثأعؼبس االشزشاوبد  .1

. األخشٜ 

 

. ثؼذ رٌه االٚاِش اٌزٟ فٟ االٔشٔذ اوغجٍٛس ٚع١برٟ ثزغؼخ ِٕٙب 

ؽبٌٚذ اعّغ ص٠ٓ اٌزغغ ٌىٓ عّؼذ عذ ص٠ٓ ٠بهلل  

New Tab -:٠غزخذٌَفزؼرج٠ٛتعذ٠ذدْٚاغالقاٌّزظفؼ. 

New Window-:٠غزخذٌَفزؼاؽبسعذ٠ذِِٓزظفؼاالٔزشٔذثٕفظاٌظفؾخاٌّغزخذِخ 

Save As -:٠غزخذٌَؾفعطفؾخاالٔزشٔذثبعُعذ٠ذػٍٝعٙبصاٌؾبعت 

Select All -:٠غزخذٌَزؾذ٠ذوًإٌظٛصٚاٌظٛسفٟطفؾخِٛلغا٠ٌٛت 

Pop-up Blocker -:رغزخذَال٠مبفاٌفمبػبدإٌّجضمخاٌزٟرظٙشفٟطفؾخا٠ٌٛتاصٕبءرظفؼثؼغ

ٟٚ٘ثؼغاٌشبشبداٌزٟرخشطفٟطفؾخا٠ٌٛتثشىًػشٛائٟ،ٚفٟاٌغبٌترىْٛ٘زٖاٌشبشبد.اٌّٛالغ

 غ١شِٛصٛلخ

. SmartScreen Filter-:ثؼبًِ رظف١خ ٘ٛخ١بسِزمذَػٓاٌجشاِظاٌغبثمخٌّزظفؼاالٔزشٔذٚاٌّؼشٚف

اًٚ٘رُاٌزج١ٍغػٕٙب.ؽ١ش٠مَٛثبٌزؾمكِٓخٍٛاٌظفؾخِٓاٌخذاعًٚ٘رؾزٛٞػٍٝاِٞخبؽشاٌخذاع  

.وّبرمذَخبط١خاٌزج١ٍغػٓاٌظفؾخاٌخط١شحٌّٕؼٙبِغزمجال..ثأٔٙبطفؾخخط١شح

اٌغإاياالخشػٓاالٚاِشٌال١ّ٠ًٟٚ٘ع٠ٍّٗٙىٓاٌشعٛعٌٍّؾزٜٛ
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اٌغإاياالخ١شػِٓٛالغاٌزٛاطًاالعزّبػٟا٠غبث١برٙبٚعٍج١برٙبٚاشٙش٘باشٙش٘باٌف١ظثٛنٚاٌز٠ٛزشٚ

ا١ٌٛر١ٛة

 . ا٠غبث١بداٌشجىبداالعزّبػ١خ

  .رؾفضػٍٝاٌزفى١شاإلثذاػٟٚثأّٔبؽٚؽشقِخزٍفخثغجتاٌزٛاطًِغأشخبصِضمف١ِٓٚٓث١ئبدِخزٍفخ .1

 .رؼّكِفَٙٛاٌّشبسوخٚاٌزٛاطًِغا٢خش٠ٓٚرؼٍُأعب١ٌترٛاطًاٌفؼبي .2

 .رغبػذػٍٝلجٛياٌمؼب٠باٌخالف١خ .3

  .رغبػذػٍٝاٌزؼٍُّٚرٌهػٓؽش٠كرجبدياٌّؼٍِٛبدِغا٢خش٠ٓ .4

 .رٛفشفشطخاٌزؼٍُّ .5

  .رغبػذفٟرٕش١ؾاٌّٙبسادٌذٜاٌّغزخذَ .6

  .رؾمكلذساًالثأطثِٗٓاٌزشف١خٚاٌزغ١ٍخ .7

 .رغبػذفٟاٌؾظٛيػٍٝٚظ١فخِٕبعجخ . 8

 . رغبػذػٍٝٔششاإلػالٔبدثغ٠ٌٚٗٛٙغشٚإلػذادوج١شحِٓاٌّغزخذ١ِٓ -9

 رغبػذفٟاٌزٛطًػٍٝاألخجبسٚاألؽذاسأٚالثأٚي -10

 . عٍج١بداٌشجىبداالعزّبػ١خ

 .ئدِبْاٌغٍٛطػ١ٍٙبِّب٠ؼطًّاٌىض١شِٓاألػّبي .1

 . ٔششٖاألوبر٠تٚألفىبساٌؼبٌخِضًرش٠ٚظاٌؼٕفٚاٌّشبسوخف١ٗ،ٚاٌغٕظٚاٌزٛسؽف١ٗ .2

أٌفٍِفخج١شػب43َاٌزؼشعٌٍغشائُاالٌىزش١ٔٚخوّبأخجشثزٌهِٛلغوبعجشعىٟاٌزٞسطذأوضشِٓ .3

 .(ف١ظثٛن)رُٔشش٘بػجشاٌشجىبداالعزّبػ١خِض2008ً

 . رؼشعٌٍخذاعفجؼغاألشخبصاٌّغزخذ١ٌِٓٙزٖاٌّٛالغػجبسحػِٓغٛل١ٌٍّٕٓزغبداٌخج١ضخ .4

فٟاٌٛال٠بداٌّزؾذح ”عبٚصشْوب١ٌفٛس١ٔب“فزٛساٌؾظاألخاللٟوّبٚسدفٟدساعخأعشرٙبعبِؼخ .5

األِش٠ى١خٚرٌهٔز١غخٌٍى١ّخاٌٙبئٍخِٓاٌّؼٍِٛبد١ٍِئخثذِبسٚاٌؼٕفٚاٌزِٟٓشأٔٙبأْرؼٛدإٌبطػٍٝ

 .ِشب٘ذاألٌُٚاٌؼزاةػٕذاٌجشش،ِّب٠غؼٍٗأِشاِأٌٛفب

ظٙٛسٌغخعذ٠ذحث١ٓاٌشجبةوّبأخجشثزٌهاٌذوزٛسػٍٟطالػِؾّٛدِٓخاليدساعزٗأْؽشٚفٌغخ .6

ٚوٍّخ7warٚوٍّخؽٛاسرىزت"3"ٚاٌؼ١ٓ"2"ٚاٌّٙضح "7"اٌؼشث١خرؾٌٛذئٌٝسِٛصٚأسلبَٚثبرذاٌؾبء

.اٌخ so3adعؼبدرىزت



ؽبٌٚذاْاط١تاٌٙذفاعزٙذدٌٚىٓاراوبْٕ٘بٌهخطباٌؼزسٚاٌغّٛؽخ

 .هللا٠ؾفظىُ

 
 

 


