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 ه 1435يالفصل الثاوي للػامي-الاهترهذ والاجصاالث ياضئلت ازخبار  لزري

 :أهه يTelnet (Telecommunication Network) ً أ م زصائص بزوجىهىٌ  .1

 يػسل غلى جدي ي غىىان الجهت اإلاطخلبلت للبحاهاث و ً زم هللها والخأهي  ً وصىلها -

   لىم بىلل البحاهاث بين الخىادم وحهاس اإلاطخسيم بطزغت هبيرة -

  ىفز إ ياهحاث للخدىم بأحهشة الىسبحىجز غً بػي  ً زالٌ شبىت الاهترهذ  -

 يطخسيم في هلل الصىث بىطىح وهلاء شي ي وأحزاء اإلادادزاث الهاجفحت  ً زالٌ شبىت الاهترهذ  -

 ىكؼ احخساعي غلى شبىت الاهترهذ  خسصص بسشارهت الفحي ى بدحث يطسذ للسطخسي ين  شا ية ورفؼ  لاػؼ الفحي ى  .2

 :بشيل  جاوي 

 You Tubeالحىجحىب  -

 Emailالا سحل   -

 Face bookالفيظ بىن   -

 Twitterجىزتر   -

 ً زي اث شبىت الاهترهذ جسىً اإلاطخسيم  ً جدسحل اإلالفاث  ً أحهشة الخادم للسىاكؼ اإلاسخلفت إلى حهاسه الصخص ي  .3

 :هي  ....يوالػىظ 

 Newsgroupsزي ت اإلاجسىغاث ؤلازبارزت  -

 Wikiزي ت اإلاىضىغت الصزة  -

 Forumsزي ت اإلاىخي اث  -

 يDownloading & Uploadingزي ت جدسحل ورفؼ اإلالفاث غبر شبىت الاهترهذ  -

حػخبر  ذه الخي ت  ً الخي اث الصحىزت بشبىت الاهترهذ والتي جسىىىا  ً إرضاٌ واضخلباٌ الزضائل  ً و إلى أر  يان في  .4

 :وهي ...يالػالم 

 Emailزي ت البر ي الالىترووي  -

 Chattingزي ت اإلادادزت الفىرزت  -

 blogزي ت اإلايوهت الالىتروهحت  -

 Webزي ت الىزب  -

 :  أهه POP3 (Post Office Protocol) ً أ م زصائص بزوجىهىٌ  .5

  رضائل بززي الالىترووي واإلالفاث اإلازفلت بهاSend سخص بئرضاٌ  -

  رضائل البر ي الالىترووي واإلالفاث اإلازفلت بهاReceive سخص بئرضاٌ  -

  ىلل البحاهاث بطزغت هبيرة بين أحهشة الىسبحىجز اإلاخصلت بالشبىت -

  ىفز أ ياهحت الخدىم بأحهشة الىسبحىجز غً بػي  ً زالٌ شبىت الاهترهذ -
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ي

 :و ذا الػىىان  أزذ الصحغت الخالحت ي(Uniform Recourse Locatorي)URLليل  ىكؼ وزب غىىان زاص به والذر يطسى  .6

- Http:// kfu.www.edu.sa 

-  Http:// edu.www.kfu.sa 

- Http:// www.kfu.edu.sa 

- Http:// kfu.edu .www.sa 

 أو الاضدىاد إلى حشء بطحؽ  ً الصلحلت و ً زم جيسج  .7
ً
 وبهخاها

ً
 ىاكؼ حطخسيم لخلفحم ألازبار واإلاػلى اث طي اليولت سورا

 :ألازبار اإلالفلت خىلها  

 اإلاىاكؼ اإلاػاد ت لألشخاص أو الجهاث -

 إزفاء الصخصحت -

 اإلاىاكؼ اإلاػاد ت للػلحية -

 اإلاىاكؼ الطحاضحت اإلاػاد ت -

 ي:لخسززز رضالت  ً الا سحل إلى بػع الجهاث  خم اضخسيام ألا ز  .8

- Delete 

- Send 

- Attachment 

- Forward 

 :جسخلف اإلاخصفداث فحسا بحنها بالػي ي  ً الفزوكاث و ً أ م  ذه الازخالفاث  .9

 Ease of Useضهىلت الاضخسيام  -

 Securityألا ً والصسا ت  -

 Speed & compatibilityالطزغت والخىافم  -

 حسحؼ  ا ذهز صصحذ -

 :له New Session  يطخسيم ألا ز  Internet Explorer في  خصفذ الاهترهذ  Fileي– ً كائست  لف  .10

  Home Pageالصفدت الزئيطحت  بىفظ الاهترهذ  خصفذ  ً حي ي يطخسيم لفخذ أػار -

 يطخسيم لفخذ جبىزب حي ي دون أغالف اإلاخصفذ -

 يطخسيم لفخذ أػار حي ي  ً  خصفذ الاهترهذ بىفظ الخبىزب اإلاطخسيم -

 يطخسيم إلغالق الخبىزب اإلاطخسيم -

ي

ي

ي
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 : له  Style يطخسيم ألا ز Internet Explorer في  خصفذ Viewي– ً كائست غزض  .11

 يطخسيم إلسالت الخيطحلاث اإلاطخسي ت في صفدت الىزب -

 يطخسيم لىطؼ  ؤشز هخابت في صفدت الىزب ، و ى  فحي لغا اث اليسخ -

 يطخسيم لػزض اللغت اإلاطخسي ت في بز جت صفدت الىزب -

 يF11يطخسيم لػزض الصفدت بسلء الشاشت  -

 باضخسيام أخيي جلىحاث هظم الاجصاالث  .12
ً
 :هي هظام جزبؽ حهاسر خاضىب أو أهثر  ػا

 شبىت الاهترهذ -

 الشبىت الػىىبىجحت -

 الشبىت الزكسحت -

 شبىت الصاضىب -

 ً اإلاػا الث اإلاىؼلحت التي حطخسيم في  دزواث البدث ، ويػسل غلى خث  دزن البدث غلى البدث غً  ػلى اث في صفدت  .13

 :حشخسل غلى أخي اليلسخين ،  ى  

- OR 

- AND 

- AND NOT 

- NEAR 

 إلى غيم جزن أر ازز أزىاء جصفذ Internet Explorer في بزها ج  خصفذ الاهترهذ Toolsيػسل  ذا ألا ز  ً كائست ألادواث  .14

 :يالاهترهذ 

- In Private Browsing 

- Pop-up Blocker 

- Smart Screen Filter 

 الجىحي أحابه صصحدت -

 ً حزائم شبىت الاهترهذ الصصىٌ غلى الػال اث الخجارزت وخلىق الؼبؼ واليشز للسىاد والبرا ج بؼززلت غير شزغحت ، وذلً  .15

 : ً زالٌ اضخسيا ها دون إذن اإلاؤلف ، حػزف بهه 

 الصزب الالىتروهحت -

 اإلاىاكؼ اإلاػاد ت -

 حزائم غطحل ألا ىاٌ -

 حزائم اللزصىت -

ي
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 :يطخسيم لههه  ي(1) ً الشيل الطابم الز ش  .16

 Home Pageر ش يطخسيم للذ اب إلى صفدت البيء  -

 ر ش يطخسيم لؼباغت صفدت الىزب الصالحت -

 New Tabر ش إلطافت جبىزب حي ي  -

 الجىحي إحابت صصحدت -

 :يطخسيم لههه  ي(2)  ً الشيل الطابم الز ش  .17

 Home Pageر ش يطخسيم للذ اب إلى صفدت البيء  -

 New Tabر ش إلطافت جبىزب حي ي  -

 ر ش يطخسيم للصصىٌ غلى أخير ألازبار اإلاخىفزة غلى صفدت الىزب الصالحت -

  الذر غزض غلى صفدت الىزب التي حشا ي ا آلانCurrent Tabالخبىزب الصالي  -

 ي:يطخسيم لههه  ي(3) ً الشيل الطابم الز ش  .18

 ر ش يطخسيم إلغالق الصفدت  -

 ر ش يطخسيم لخىبير الصفدت -

 الجىحي إحابت صصحدت -

 ر ش يطخسيم لؼباغت صفدت الىزب الصالحت -

 :يطخسيم لههه  ي(4) ً  الشيل الطابم الز ش  .19

 Home Pageر ش يطخسيم للذ اب إلى صفدت البيء  -

 ر ش يطخسيم إلظهار كائست جظهز وافت الخحاراث الخاصت بالخػا ل  ؼ صفدت الىزب -

 ر ش يطخسيم للصصىٌ غلى أخير ألازبار اإلاخىفزة غلى صفدت الىزب الصالحت -

 ر ش يطخسيم لؼباغت صفدت الىزب الصالحت -

 :يطخسيم لههه  ي(5) ً الشيل الطابم الز ش  .20

 ر ش يطخسيم إلظهار كائست وطخؼحؼ  ً زاللها طبؽ ؤلاغياداث اإلاسخلفت الخاصت بالبرها ج -

 ر ش يطخسيم إلظهار كائست جظهز  وافت الخحاراث الخاصت بالخػا ل  ؼ صفدت الىزب -

 ر ش يطخسيم لؼباغت صفدت الىزب الصالحت -

 الجىحي إحابت صصحدت -

ي
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  خىحه بالضصحت إلى  ىكؼ  .21
ً
 ً اإلاساػز ألا ىحت في الشبياث الاحخساغحت وجىيرج جدتها الزضائل ؤلالىتروهحت التي حػؼي رابؼا

 : شزف حػزف بهههه  

 Malwareالبر جحاث الظارة   -

 Trojan horsesأخصىت ػزوادة  -

 الجىحي إحابت صصحدت -

 يPhishingرضائل الخصحي الاخخحالي  -

 : ً ػزق الاجصاٌ بشبىت الاهترهذ ، الاجصاٌ الالضليي ، و ً أ ثلخه  .22

 Wi-Fiجلىحت  -

 WiMAXجلىحت   -

 الاجصاٌ غبر ألاكسار الصىاغحت -

 حسحؼ  ا ذهز صصحذ -

 :جصىف الشبياث خطب وضحلت الاجصاٌ إلى  .23

 شبياث هجسحه -

 شبياث ضلىحت وشبياث الضلىحت -

 شبياث زؼحت -

 ول  ا ذهز صصحذ -

 : أهه VoIP ( Voice over Internet Protocol) ً أ م زصائص بزوجىهىٌ  .24

 يطخسيم في هلل الصىث بىطىح وهلاء شي ي وأحزاء اإلادادزاث الهاجفحت  ً زالٌ شبىت الاهترهذ  -

  لىم بىلل البحاهاث بين الخىادم وحهاس اإلاطخسيم بطزغت هبيرة  -

  ىفز إ ياهحاث للخدىم بأحهشة الىسبحىجز غً بػي  ً زالٌ شبىت الاهترهذ  -

 يػسل غلى جدي ي غىىان الجهت اإلاطخلبلت للبحاهاث و ً زم هللها والخأهي  ً وصىلها  -

ٌي  ً أطزار اضخسيام شبىت الاهترهذ أن  ىان بػع اإلاىظساث الخابػت .25 ٌي اضخلزار و أ ً  ً جشغشع جداٌو أن  ػحىت ليو  اليو

ٌي  :والخدزر  ً بىجلت ألاضزة ، وهي  ً  والػصحان زالٌ دغىتهم إلى الخسزد  ً الشباب أفيار بػع غلى جؤزز أن وجداو

 ألاطزار الاكخصاد ت -

 ألاطزار ألازالكحت  -

 ألاطزار الفىززت -

 ألاطزار الثلافحت -

ي

ي
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 ً أشهز الشبياث الاحخساغحت غلى شبىت الاهترهذ  ليم زي ت جيوزً  صغزة والتي حطسذ إلاطخسي حه إرضاٌ جدي ثاث  .26

 : خزف للزضالت الىاخية 140لصالتهم بدي أكص ى 

 Face bookالفيظ بىن   -

 Emailالا سحل   -

 Twitterجىزتر   -

 Forumsاإلاىخي اث  -

 ى غبارة غً  جسىغت  ً اللىاغي وؤلاحزاءاث واللىاهين اإلاطخسي ت في جىظحم غسلحت الاجصاٌ ، وإحزائه وجىححه هلل  .27

 :البحاهاث بين ألاحهشة في الشبياث ويػزف بهه  

 الاهترهذ  -

 شبىت الصاضىب  -

 Protocolالبروجىهىٌ  -

  دزواث البدث -

 ً البرا ج الصاضىبحت التي جدحذ للسطخسيم اضخػزاض الىصىص والصىر واإلالفاث وبػع اإلادخىزاث ألاززي اإلاسخلفت دازل  .28

 :اإلاىاكؼ  ى  

 الطزغاث -

  دزواث البدث -

 Internet Explorerبزها ج  طخىشف الاهترهذ  -

 ال ىحي أحابه صصحدت -

 : أهه SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ً أ م زصائص بزوجىهىٌ  .29

  رضائل بززي الالىترووي واإلالفاث اإلازفلت بهاSend سخص بئرضاٌ  -

 ىفز أ ياهحت الخدىم بأحهشة الىسبحىجز غً بػي  ً زالٌ شبىت الاهترهذ  -

 اخير البروجىهىالث ويطخسيم في هلل الصىث -

  سخص في هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاس اإلاطخسيم بطزغت هبيرة -

:ي ً زي اث شبىت الاهترهذ اليشز الزكسي للىخب واإلالاالث الالىتروهحت وجؼىزز الىخالىحاث واإلاىخباث الزكسحت ، حػزف بهه   .30

 Blogزي ت اإلايوهت الالىتروهحت  -

 E-bankingالبىىن الالىتروهحت   -

 E-governmentالصىى ت الالىتروهحت  -

 E-publisherزي ت اليشز الالىترووي  -

ي
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 ً جصيحفاث شبىت الصاضىب ، شبىت جىىن حسحؼ الصىاضيب  دطاوزت  ً خحث الىظحفت التي جؤديها في الشبىت وال  ىحي  .31

 :حهاس  سيز  لىم بئدارة الشبىت  

 شبىت الخادم واإلاطخفحي -

 الشبىت الىجسحت -

 شبىت اإلاىاػم اإلاىضػت -

 شبىت الىي بالىي -

غسلحت أبزاس ضلبحاث الصخص اإلاطتهيف ووشز أضزاره غلى الاهترهذ بػي الصصىٌ غليها بؼززلت غير  شزوغت باليزىٌ غلى  .32

 :حهاسه ، أو بخلفحم ألازبار غىه ، ويػخبر  ذا الفػل  ً 

 الجزائم الجيطحت واإلاسارضاث غير ألازالكحت -

 حزائم اللذف وحشىزه ضسػت ألاشخاص -

 حززست اضخسيام البروهس ي لليزىٌ إلى اإلاىاكؼ اإلاحجىبت -

 إزفاء الصخصحت -

 : ً أهىاع حزائم شبىت الاهترهذ ، بزا ج جلخصز ألاوا ز اإلاىخىبت فيها غلى أوا ز جسززبحت طارة بالجهاس و دخىزاجه وحػزف بهه  .33

 ؤلاغزاق بالزضائل -

 الاكخدام والدطلل -

 الفيروضاث ؤلالىتروهحت -

 اهخداٌ الصخصحت -

،  لفاث لخسشزً الصىر والػىاصز اإلاىحىدة بصفداث الىزب بجهاس الصاضب ي(Internet Options) ً زحاراث الاهترهذ  .34

 :لدطهحل جدسحل وفخذ صفداث الىزب بشيل أضزع في الشزاراث اللاد ت ، هي  

  لفاث الاهترهذ اإلاؤكخت -

 اإلادفىظاث -

  لفاث حػززف الارجباغ -

 بحاهاث الىساذج -

 : لهه  Find on this Page يطخسيم ألا ز  Internet Explorer في  خصفذ الاهترهذ  Editي– ً كائست جدززز  .35

 يطخسيم للص هص  ً صفدت  ىكؼ الىزب -

 يطخسيم ليسخ الىص  ً  ىكؼ الىزب -

 يطخسيم للبدث غً ولست في صفدت  ىكؼ الىزب -

 يطخسيم للصم الىص اإلايطىر أو اإلالص -

ي
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36. Username@Mailprovider.edu  صحغت غا ت لػىىان : 

  ىكؼ ججارري -

  ىكؼ خىى ي -

 بززي إلىترووي  ً هىع حػلحسي -

 ال ىحي إحابت صصحدت -

 ىكؼ إلىترووي  دخىر غلى بزها ج خاضىبي  صسم للسطاغية في الػثىر غلى  طدىياث  سشهت غلى شبىت الاهترهذ أو غلى  .37

 :يخاضىب شخص ي 

 الىزب -

ٌي -  البرجىهى

 الفيروضاث  -

  Search Engine دزواث البدث  -

 :هي جلىحت لالجصاٌ باالهترهذ بهيف جىفير بحاهاث الضلىحت غبر  طافاث ػىزلت  .38

  شود زي ت الاهترهذ -

 ضزغت زؽ الاهترهذ -

 يWiMAXالىار  اهظ   -

 Broadbandالبرودباهي   -

 (ي:crawler)حطخسيم  دزواث البدث بزها ج إل جاد صفداث حي ية غلى الىزب وإطافتها ويطسى  ذا البرها ج أ ظا الشاخف  .39

 (Spider Program)بزها ج الػىىبىث  -

 بزها ج اإلافهزص -

 بزها ج  دزن البدث -

 ال ىحي إحابت صصحدت -

 : ً ػزق الصسا ت  ً  ساػز شبىت الاهترهذ  .40

 ا خالن اإلاػلى اث واإلاػزفت اليافحت خىٌ هحفحت الخػا ل  ؼ اإلاىاكؼ اإلاخىىغت غلى شبىت الاهترهذ -

 (البر ي ؤلالىترووي ي) لجهاسن الصخص ي ولبلحت الصطاباث الصخصحت  Passwordsاضخسيام ولساث  زور  -

ٌي -  غيم فخذ أر أ سحل  زضل  ً كبل شخص  جهى

 حسحؼ  ا ذهز وصصحذ -

ي

ي

ي
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 :غىي إوشاء  ىكؼ  ي(gov.)حطخسيم الا خياد  .41

 خىى ي -

 ججارري -

 حػلحسي -

 أغالوي -

 : أهه HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ً أ م زصائص بزوجىهىٌ  .42

 أخير البروجىهىالث التي حطخسيم في جلل الصىث -

  رضائل بززي الالىترووي واإلالفاث اإلازفلت بهاSend سخص بئرضاٌ  -

  سخص بىلل البحاهاث بطزغت هبيرة بين أحهشة الىسبحىجز اإلاخصلت بالشبىت -

  سشة وصل بين أحهشة الخىادم اإلاسشن غليها اإلاػلى اث وبين بزا ج  خصفذ الىزب -

 : لهه  Pop-up Blocker يطخسيم ألا ز  Internet Explorer في  خصفذ الاهترهذ Toolsيي– ً كائست ألادواث  .43

 يطخسيم لصذف البحاهاث -

 يطخسيم لصذف اإلاجلياث -

 يطخسيم إلغالق الىافذة الخاصت بدىظحم كائست اإلافظلت  -

 حطخسيم إل لاف الفلاغاث اإلاىبثلت التي جظهز في صفداث الىزب أزىاء جصفذ بػع اإلاىاكؼ -

يطخسيم  ذا ألا ز لصفظ البحاهاث اإلاىحىدة في اإلالفاث اإلاؤكخت و لفاث الارجباغ ي(Internet Options) ً زحاراث الاهترهذ  .44

 :الخاصت بً في اإلاىاكؼ التي جم إطافتها في كائست اإلافظلت 

 بحاهاث الىساذج -

 خفظ البحاهاث الخاصت باإلاىاكؼ اإلاىحىدة باإلافظلت -

 خذف ولساث اإلازور -

 البحاهاث الخاصت -

 : ً زي اث شبىت الاهترهذ وهي هىع  ً اإلاىاكؼ ؤلالىتروهحت التي حطسذ للشوار بئطافت اإلادخىزاث وحػي لها دون أر كحىد، وهي   .45

 Wikiزي ت اإلاىضىغت الصزة   -

 blog زي ت اإلايوهت الالىتروهحت  -

 Chattingزي ت اإلادادزت الفىرزت  -

 Emailزي ت البر ي الالىترووي  -

ي

ي

ي



  ه                                                                                ػباغت وجتصحذ  شزي الاضسزري1435 الفصل الثاوي لػام – اضئلت ازخبار الاهترهذ والاجصاالث

 

 :يشبىت ضخست  ً أحهشة الصاضب اإلازجبؼت  ؼ بػظها البػع و ىدشزة خىٌ الػالم ، وهي  .46

 شبىت الصاضىب -

 الاهترهذ -

 الشبىت الزكسحت -

 ألاكسار الصىاغحت -

 ي:يExtranet ً أ م زصائص شبىت ألاهطتراهذ   .47

 حطهحل غسلحت الشزاء بين الشزواث -

  خابػت الفىاجير -

 زي ت الخىظحف -

 حسحؼ  ا ذهز صصحذ -

 ً أطزار اضخسيام شبىت الاهترهذ إلصاق الظزر بالشزواث  ً زالٌ اليزىٌ غلى أهظستها وجي ير البحاهاث اإلاسشهت فيها  ً  .48

 :زالٌ وشز الفيروضاث أو غؼبها أو ضزكتها ، ألا ز الذر كي  ؤزز في ضير الػسلحت ؤلاهخاححت والخي حت لهذه الشزواث ، وهي 

 ألاطزار ألازالكحت -

 ألاطزار الاكخصاد ت -

 ألاطزار الاحخساغحت -

 ألاطزار الثلافحت -

 :هظام يطخسيم لصفظ أضساء  ىاكؼ الاهترهذ غلى شيل هصىص ختى يطهل غسلحت جذهز ا ، ويػزف بهه   .49

 يDatabaseكىاغي البحاهاث  -

 Knowledgebaseكىاغي اإلاػزفت   -

 Web Pages ىاكؼ الىزب   -

 يDNS(يDomain Name System)هظام أضساء الىؼاكاث  -

 : ً اإلاساػز ألا ىحت في الشبياث الاحخساغحت بزا ج الصاضىب التي جلىم بثبذ هفطها غلى خاضىبً بيون ٍغلسً ، هي  .50

 Shorten URLالزوابؽ الالىتروهحت اإلاسخصزة   -

 Malwareالبر جحاث الظارة   -

 Trojan horsesأخصىت الؼزوادة   -

 يPhishingرضائل الخصحي الاخخحالي   -

ي

يأضأٌ هللا لي ولىم الخىفحم والىجاح...ياهتهذ ألاضئلت 



بسم اهللا الرحمن الرحيم
أسـئلة أختبار االنترنت واالتصــاالت الفصل األول 1435هـ

[أسئلة اختبار - انترنت واتصــــاالت - د. محمــد الزهراني]

1) تستخدم محركات البحث وبرنامج اليجاد صفحات جديدة على الويب , واضافتها , ويسمى هذا البرنامج
ايضاً الزاحف ( Crawler) ؟ .

 -(progrm spier) برنامج العنكوت
- برنامج المفهرس

- برنامج محرك البحث
- اليوجد أجابة صحيحة

2) من المعامالت المنطقية التي تستخدم في محركات البحث ( and) ويستخدم لــــ:
- بحث محرك البحث على البحث عن المعلومات في صفحة تشتمل على احد الكلمتين .

- بحث محرك البحث على عدم عرض أي صفحة تحتوي الكلمة االولي وال تحتوي الكلمة الثانية .
بحث محرك البحث عن المعلومات في صفحة يجب ان تكون موجودة فيها الكلمتين- 

- التوجد اجابة صحيحة

3) من ايجابيات الشبكات االجتماعية :
- تعمق مفهوم المشاركة والتواصل مع االخرين وتعلم اساليب التواصل الفعال .

- توفر فرص التعلم
- تساعد على القبول القضايا االخالقية

جميع ما ذكر صحيح- 

4) يعمل هذا االمر من قائمة االدوات Tools في برنامج متصفح االنترنت explor Internet الى عدم ترك أي
أثر لك أثثناء التصفح .

- Pop- up Blockr
- smart Screen Filter

 -In private Browsing
- التوجد اجابة صحيحة

5) من اشهر الشبكات االجتماعية على شبكة االنترنت يقدم خدمة تدوين مصغره وارسال تحديث لحالتهم
بحد اقصى 140 حرف للرسالة الواحدة ؟.

book face الفيس بوك -
 -twitr تويتر

email االيميل -
- المنتديات

6) موقع اجتماعي على شبكة االنترنت متخصص بمشاركة الفيديو بحيث يسمح للمستخدمين مشاهدة ورفع
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المقاطع الفيديو ؟.
اليوتيوب- 

- االيميل
- الفيس بوك

- تويتر

7) من طرق االتصال بشبكة االنترنت , االتصال الالسلكي , ومن أمثلته :
Fi Wi تقنية -

wimax تقنية الواي ماكس -
- االتصال عبر القمر الصناعي

جميع االجابات صحيحة- 

8) هو عبارة عن مجموعة من القواعد واالجراءت والقوانين المستخدمة في تنظيم عملية االتصال , واجرائه
وتوجيه نقل البيانات بين االجهزه في الشبكات ويعرف بــ:

 -Protocol البرتوكول
- االنترنت

- شبكة الحاسوب
- محرك البحث

9) يعتبر هذا البرتوكول من أقدم البرتوكوالت التي ارتبطت بشبكة االنترنت منذ نشأتها في الستينيات ويعمل
على تحديد عنوان الجهة المستقبلة للبيانات ومن ثم نقلها والتأكد من وصولها :

- UDP[User Datagram Protocol]
- HTTP [Hyper Text Transfer Protocol ]

 -TCP [File Transmission Control ]
- VOIP [ Voice Over Internet Protocol ]

10) برتوكول يستخدم في نقل البيانات بين الخوادم وجهاز المستخدم بسرعة كبيرة ... هو ؟.
- HTTP [Hyper Text Transfer Protocol ]

- UDP[User Datagram Protocol]
 -FTP[FileTransfer Protocol]

- VOIP [ Voice Over Internet Protocol ]

11) من منافع أستخدام شبكة االنترنت :
- تقليل التكاليف

- تقليل الجهد
- توفير المبالغ

جميع ما ذكر صحيح- 
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12) برتوكول ينقل البيانات بسرعة كبيرة بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة . هو ؟.
- HTTP [Hyper Text Transfer Protocol ]

 -UDP[User Datagram Protocol]
- TCP [File Transmission Control ]

- VOIP [ Voice Over Internet Protocol ]

13) تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الحيوية لشبكة االنترنت ، إذ أنها تمكننا من إرسال واستقبال الرسائل
من والى إي مكان في العالم في وقت ال يتجاوز بضع ثوان بعكس الحال في نظم البريد االعتيادية وتسمى

هذه الخدمة بـ:
 -mail-E خدمة البريد االلكتروني -

Chatting خدمة الدردشة - -
Web خدمة الويب - -

Blog خدمة المدونة االلكترونية -

14) من خدمات شبكة االنترنت وهي نوع من المواقع االلكترونية التى تسمح للزوار بإضافة المحتويات
وتعديلها دون قيود ... هي ؟.

 -Wlkl خدمة الموسوعات الحرة
Chatting خدمة الدردشة -

Blog خدمة المدونة االلكترونية -
Web خدمة الويب -

15) من خدمات شبكة االنترنت النشر الرقمى للكتب والمقاالت االلكترونية وتطوير الكتالوجات والمكتبات
الرقمية تعرف بـــ :

Blog خدمة المدونة االلكترونية -
mail-E خدمة البريد االلكتروني - -

 -publisher -E خدمة النشر االلكتروني
Web خدمة الويب - -

16) من خدمات شبكة االنترنت تمكن المستخدم من تحميل الملفات من أجهزة الخادم للمواقع المختلفة
الى جهازه الشخصي والعكس .. هي ؟.
groups News خدمة المجموعة االخبارية -

wlkl خدمة الموسوعات الحرة -
 -Upload - Downloading خدمة التحميل ورفع الملفات عبر شبكة االنترنت

FORUMOS خدمة المنتديات -

17) من االستخدامات الشائعة لشبكة االنترنت :
- البحث عن المعلومات واالبحاث والوثائق ... الخ

- ارسال واستقبال البريد االلكتروني MAIL-E وإرفاق الوثائق والملفات المختلفة به .
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- الشراء والتسوق االلكتروني عبر االنترنت
جميع ما ذكر صحيح- 

18) من اضرار استخدام شبكة االنترنت وجود العديد من المواقع التى تدعو االشخاص الى اإللحاد ونبذ
الدين

- األضرار الفكرية
األضرار العقائدية- 

- األضرار االخالقية
- األضرار األجتماعية

19) من اضرار استخدام شبكة االنترنت الحاق الضرر باالشركات من خالل الدخول على أنظمتها وتدمير
البيانات المخزنة ...

األضرار االقتصادية- 
- األضرار االجتماعية

- األضرار االخالقية
- األضرار الثقافية

20) هي نظام لربط جهازين حاسوب أو أكثر معا باأستخدام أحدي التقنيات نظم االتصاالت ...
- شبكة االنترنت

شبكة الحاسوب- 
- شبكة العنكبوتية

- شبكة الرقمية

21) من تصنيفات شبكة الحاسوب . شبكة تكون من جميع الحواسيب متساوية من حيث الوظيفة التى
تؤديها في الشبكة وال يوجد جهاز مميز يقوم بإدارة الشبكة ..

- شبكة الخادم والمستفيد
شبكة الند بالند- 

- الشبكة النجمية
- شبكة المناطق

22) شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب المرتبطة مع بعضها البعض ومنشرة حول العالم .....
- شبكة الحاسوب

- شبكة الرقمية
- شبكة الصناعية

االنترنت- 

23) بدأت الفكرة االساسية لنشأة شبكة االنترنت كفكرة..
- اجتماعية
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- اقتصادية
حكومية عسكرية- 

- فكرية

Extranet 24) من أهم خصائص شبكة االكسترانت
- تسهيل عملية الشراء بين الشركات

- متابعة الفواتير
- خدمة التوظيف

جميع ما ذكر صحيح- 

25) نظام يتيح للمستخدم سهولة الوصول للمعلومات من خالل الروابط التشعبية :
الشبكة العنكبوتية- 

- االقمار الصناعية
- شبكة الحاسوب
- الشبكة الرقمية

26) من طرق االتصال بشبكة االنترنت , االتصال السلكي . ومن امثلته ..
- االتصال الهاتفي

- الخطوط المستأجرة
lsdn الشبكة الرقمية لخدمات المتكاملة -

جميع ما ذكر- 

27) مواقع تستخدم لتلفيق األخبار والمعلومات ضد الدولة زوراً وبهتانـــــاً :
- الموقع المعادية لألشخاص أو الجهات

المواقع السياسة المعادية- 
- إخفاء الشخصية

- المواقع المعادية للعقيدة

28) من طرق الحماية من مخاطر شبكة االنترنت :
- امتالك المعلومات والمعرفة الكافية حول كيفية التعامل مع المواقع المتنوعة

- امتالك كلمة المرور passwords لجهازك الشخصي ولبقية الحسابات الشخصية ( البريد االلكتروني )
- عدم فتح اي أيميل من شخص مجهول

جميع ماذكر صحيح- 

29) تستخدم االمتداد ( gov .) عند أنشــــــاء الموقع :
- تجاري

- تعليمي
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حكومي- 
- اعالني

30) عبارة عن مواقع على شبكة االنترنت تساعد المستخدم في الوصول بسهولة وسرعة للمعلومة ..:
- المسرعات

محركات البحث- 
- البريد االلكتروني
- صفحات الويب

31) Usrname @Mailprovider.edu لعنوان عامة صيغة ...:
بريد االلكتروني من نوع تعليمي- 

- موقع تجاري
- موقع حكومي

- ال يوجــــد أجابة صحيحة

32) تستخدم االمتداد (int .) عند أنشــــــــاء موقع ..:
- حكومي
- اعالني
- تعليمي

دولي- 

33) لفتح أطار جـــديد منفصل من برنامج المتصفح Explorer Internet تستخــدم ..:
- News groups

 -New Window
- save
- send

34) لمعاينة الصفحة قبل الطباعة في برنامج المتصفح االنترنت Explorer Internet يستخدم ..:
- Exit

 -print preview
- send
- save

35) لتمرير رســــالة من االيميل الى بعض الجهات يتم أستخدام االمر
- Delete

 -Forward
- sind

- ال يوجــــــــد اجـــابة صحيحة
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36) تختلف المصطلحات فيما بينها بالعديد من الفروقات ومن أهم هذه االختالفات :
Use of Ease سهولة االستخدام -

Security االمن والحماية -
speed السرعة والتوافق -

جميع ما ذكر صحيح- 

37) من البرامج الحاسوبية التي تتيح للمستخدم استعراض النصوص والصور والملفات وبعض المحتويات
االخرى المختلفة داخل المواقع , هو..:

برنامج مستكشف االنترنت ( االنترنت االكسبلور )- 
- المسرعات

- محرك البحث
- اليوجـــــــد إجــــابة صحيحة

38) من الشكل السابق الرمز ( 1 ) يستخدم لـــــــ ..:
- رمز يستخدم لبدء البحث

- لعرض قائمة
 -History وسجل الزيارات Favoriutes رمز يستخدم إلظهار اطار جانبي لعرض المواقع المفضلة

- اليوجد اجابة صحيحة

39) من الشكل السابق الرمز ( 2 ) يستخدم لـــــــ ..:
- رمز يستخدم لبدء البحث
- لعرض قائمة بها خيارات

 -Favoriutes رمز يستخدم لعرض قائمة بها الخيارات بالتعامل مع قائمة المفضلة
- رمز يستخدم إلغالق الصفحة

40) من الشكل السابق الرمز (3) يستخدم لـــــــ ..:
- رمز يستخدم إلغالق الصفحة

- لعرض قائمة بها خيارات
التبويب الحالي Current الذي عرض صفحةة الويب التى تشاهدها االن- 

- رمز يستخدم لبدء البحث
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41) من الشكل السابق الرمز (4) يستخدم لـــــــ ..:
- رمز يستخدم لبدء البحث

- رمز يستخدم لتكبير الصفحة
 -Tab New رمز إلضافة تبويب جديد

- رمز يستخدم إلغالق الصفحة

42) من األضرار التي يمكن حدوثها عند استخدام شبكة االنترنت بطريقة خاطئة هي أن بعض المنظمات
التابعة لدول معينة تحاول أن تزعزع من أمن واستقرار الدول وتحاول أن تأثر على بعض أفكار الشباب من

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

اإلضرار الفكرية- 
- األضرار الثقافية واالجتماعية

- اإلضرار االخالقية
- األضرار االقتصادي

43) من انواع جرائم شبكة االنترنت الجرائم الجنسية والممارسات االخالقية , وهي ..:
- الفيروسات االلكترونية

جرائم ارتياد المواقع االباحية , او الشراء منها , او االشتراك بها- 
- جرائم غسيل االموال

- المواقع المعادية

44) عملية تقوم على ابراز سلبيات الشخص المستهدف ونشر اسراره , على االنترنت ..:
- الجرائم الجنسيه
- اخفاء الشخصية

جرائم القذف وتشويه سمعة االشخاص- 
- انتحال الشخصية

45) من انواع جرائم شبكة االنترنت , برامج تقتصر األوامر المكتوبة فيها اومر تخريبيه ضارة ...:
الفيروسات االلكترونية- 

- االغراق بالرسائل
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- االقتحام والتسلل
- انتحال شخصية

46) من انواع جرائم شبكة االنترنت الجرائم المالية , ومن امثلتها ..:
- جرائم السطو على ارقام بطاقة األنتمانية

- جرائم التزوير البيانات
- القمار عبر االنترنت

جميع ما ذكر صحيح- 

47) من جرائم شبكة االنترنت الحصول على عالمات تجارية وحقوق طبع والنشر للمواد والبرامج بطريقة
غير شرعية ..::

- الحرب االلكترونية
جرائم القرصنة- 

- المواقع المعادية
- جرائم غسيل االموال

48) من الشكل السابق الرمز (1) يستخدم لـــــــ ..:
 -page Home رمز يستخدم للذهاب الى صفحة البدء

- رمز يستخدم لطباعة الصفحة الحالية
tab naw رمز إلضافة تبويب جديد -

- التوجد اجابة

49) من الشكل السابق الرمز (2) يستخدم لـــــــ ..:
page Home رمز يستخدم للذهاب الى صفحة البدء -

رمز يستخدم للحصول على أحدث االخبــار المتوفرة على الصفحة- 
tab naw رمز إلضافة تبويب جديد -

- التوجد اجابة

50) من الشكل السابق الرمز (3) يستخدم لـــــــ ..:
رمز يستخدم لطباعة الصفحة الحالية- 

- رمز يستخدم إلغالق الصفحة
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- رمز يستخدم لتكبيرالصفحة
- التوجد اجابة
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 1434 + 1433 اختبار الانترنت والاتصاالت عام

س .1  :هم اإلاظئىلىن غً ؿُاهت كىاغد البُاهاث الخاؿت باإلاىكؼ مً خُث إوؼاء الجداٌو والخلاٍز

 ..مخخـص ي اإلادخىي  -

 ..مدزاء اإلاىاكؼ  -

 ..مدزاء كىاغد البُاهاث  -

 ..اإلابرمجىن  -

 :مً وطائل الحماًت مً مخاهس الاهترهذ .2

 " ..ؤلاًمُل"لجهاشن الصخص ي ولبلُت الحظاباث الصخـُت اطخخدام ولمت اإلاسوز  -

اتها والخأهد مً خلىها مً ألاكساز  - س أي زطالت كبل الخأهد مً مدخٍى  ..ال جلىم بئزطاٌ أو جمٍس

 ..فدف حهاشن بؼيل دوزي  -

 ..حمُؼ ما طبم صحُذ  -

 :بسوجىوٌى ًخخف FTPبسجىوٌى  .3

 ..هبيرة هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت  -

 ..هلل الـىث بىكىح وهلاء ػدًد وإحساء اإلادادثاث الهاجفُت مً خالٌ ػبىت الاهترهذ  -

 ..إمياهُت الخدىم بأحهصة الىمبُىجس غً بػد مً خالٌ ػبىت الاهترهذ  -

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

4.  
ً
خميز بظسغت غالُتلالجـاٌ بؼبىت الاهترهذ ٌػد مً أهثر هسق الاجـاٌ باالهترهذ ػُىغا وثباث غلى  ٍو

  طاغت غبر خوىن الهاجف الػادًت 24مداز 
ً
 دون ػغله إزطاال

ً
لت ب واطخلباال  :ًلـد بهره الوٍس

 ..الؼبىت السكمُت للخدماث اإلاخياملت  -

 " .. ADSL" خى اإلاؼترن السكمي غير اإلاخماثل  -

 ..ألاكماز الـىاغُت  -

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

 :فئن طسغت خى الاهترهذ جلدز ب Kbps  512هي Downloadingإذا واهذ طسغت جدمُل البُاهاث  .5

- 4 Mbps .. 

-  32 Mbps.. 

- 16 Mbps .. 

- 24 Mbps .. 

 



N.bent.H 

 :ٌظخخدم ألامس Internet Explorerليسخ الىف في بسهامج مخـفذ الاهترهذ  .6

- Cut .. 

- Paste .. 

- Copy .. 

- Select All .. 

حػسف بالؼسواث واإلاؤطظاث اإلاسخف لها مً كبل وشازة الاجـاالث وجلىُت اإلاػلىماث بخلدًم خدماث  .7

 ":Gateway "بما في ذلً البىاباث السئِظُت البُاهاث 

 .. BROADBANDالبرودباهد  -

 .. Wi Max الىاي ماهع -

 .. DSPمصود خدمت اإلاػوُاث  -

 ..طسغت خى الاهترهذ  -

نها السكمُت هظام هى  .8 ًخيىن مً كاغدة بُاهاث جدخىي غلى مػلىماث اإلاجاالث وأطماء ألاحهصة وغىاٍو

  هرا الىظام ًلىمجدذ أي مجاٌ بدُث 
ً
بخجصئه مػلىماث إلى أحصاء ًخم إدازتها والىؿٌى إليها مدلُا

م الؼبىت ًلـد بهرا الىظام  :غً هٍس

 .. Data Baseكىاغد البُاهاث  -

 .. Knowledge Baseكىاغد اإلاػسفت  -

 .. Domain Name System DNS هظام أطماء الىواكاث -

ب  -  .. Web Sitesمىاكؼ الٍى

: زمص ٌظخخدم"  1زكم " مً الؼيل  .9

 .. Closeإلغالق هافرة  -

 .. Maximizeلخىبير الىافرة  -

ى الػىىان  -  .. Title Barػٍس

 .. Startابدأ  -
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: زمص ٌظخخدم"  2زكم " مً الؼيل  .10

 

 

 ..خاهت الػىىان  -

ب الحالُت  - اث " إلغادة جدمُل ؿفدت الٍى  " ..جددًث اإلادخٍى

 ..غىىان اإلاىكؼ  -

ب الظابلت  -  ..للرهاب إلى ؿفدت الٍى

 :زمص ٌظخخدم"  3زكم " مً الؼيل  .11

 
 .. Closeإلغالق هافرة  -

 .. Maximizeلخىبير هافرة  -

ى الػىىان  -  .. Title Barػٍس

 ..Start ابدأ  -

 :زمص ٌظخخدم"  4زكم " مً الؼيل  .12

 
ب الخالُت  -  ..للرهاب لـفدت الٍى

 ..إلغادة جدمُل الـفدت  -

 ..إلًلاف جدمُل الـفدت  -

ازجه  -  ..غىىان اإلاىكؼ الري جلىم بٍص

 :زمص ٌظخخدم"  5زكم " مً الؼيل  .13

 
ازتها  -  ..لػسق كائمت باإلاىاكؼ التي كمذ بٍص

ازتها غىىان اإلاىكؼ التي  -  ..كمذ بٍص

 ..إلًلاف جدمُل الـفدت  -

 ..خاهت الػىىان  -

 

 

http://www.ckfu.org/pic4u/uploads/ckfu1382115356961.png
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 :ٌظخخدم ألامس Internet Explorerإلاػاًىت الـفدت في بسهامج مخـفذ الاهترهذ  .14

- Exit .. 

- Close Tab .. 

- Print Preview .. 

- Edit With MS-W .. 

س زطالت مً ؤلاًمُل إلى بػم الجهاث ًخم اطخخدام ألامس .15  :لخمٍس

- Delete .. 

- Attachment .. 

- Forward .. 

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

 :الؼبياث خظب وطُلت الاجـاٌ إلىجـىف  .16

 ..ػبياث مدلُت  -

 ..ػبياث الطلىُت  -

 ..ػبياث واطػت  -

 ..حمُؼ ما طبم صحُذ  -

غبازة غً مىاكؼ غلى ػبىت الاهترهذ حظاغد اإلاظخخدم في الىؿٌى بظهىلت وطسغت للمػلىمت التي  .17

دها  :ًٍس

د ؤلالىترووي  -  ..البًر

 ..مدسن البدث  -

 ..اإلاظسغاث  -

ب  -  ..ؿفداث الٍى

ٌ  TCP/IPبس البرجىوٌى ٌػذ .18  :بسوجىوى

 ..مً أكدم البروجىوىالث التي ازجبوذ بؼبىت الاهترهذ مىر وؼأتها في الظخِىاث  -

ت  -  ..ٌظخخدم لىلل بُاهاث خظاطت أو مػلىماث طٍس

 ..لىلل البُاهاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  -

 ..ػبىت الاهترهذ ًمىذ إمياهُت الخدىم بأحهصة الىمبُىجس غً بػد مً خالٌ  -
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 :بين حهاشي همبُىجس مخـلين بؼبىت الاهترهذ هي مً File Transferهلل اإلالفاث  .19

 ..حسائم الاهترهذ  -

 ..الاجـاٌ باالهترهذ  -

 ..الاطخخداماث الؼائػت لؼبىت الاهترهذ  -

 ..ال ًىحد إحابت صحُدت  -

خابػىن ؿُاهخه وؿُاهت الػملُاث الخاؿت بخادم هم مً ٌػدون اإلاىكؼ  .20 بٍو  :الٍى

 ..مدزاء اإلاىاكؼ  -

 ..مدزاء كىاغد البُاهاث  -

 ..خبراء الجىدة والخىثُم  -

 ..مخخـص ي اإلادخىي  -

 هفىسة .21
ً
 :بدأث الفىسة ألاطاطُت إلوؼاء الاهترهذ أؿال

 ..احخماغُت  -

ت  -  ..خيىمت غظىٍس

 ..ثلافُت  -

ت  -  ..ججاٍز

ت التي جمىىىا مً إزطاٌ واطخلباٌ  .22 السطائل مً وإلى أي ميان في مً خدماث ػبىت الاهترهذ الحٍُى

 :في وكذ ال ًخجاوش بلؼ ثىاوي هره الخدمت هي الػالم

 .. Searching خدمت البدث داخل الؼبىت  -

 .. Downloadingخدمت جدمُل وزفؼ اإلالفاث غبر ػبىت الاهترهذ  -

د ؤلالىترووي  -  .. E-mailخدمت البًر

 .. Forums خدمت اإلاىخدًاث -

 :مً"  Trojan Horse" ٌػخبر فيروض خـان هسوادة  .23

 ..الفيروطاث اإلاـاخبت للبرامج الدؼغُلُت  -

 ..فيروطاث الجصء الدؼغُلي لألطوىاهت  -

 ..فيروطاث الخجظظُت  -

 ..الفيروطاث اإلاخػددة ألاغساق  -
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مً حسائم الاهترهذ الدخٌى غلى كاغدة البُاهاث وحػدًل البُاهاث اإلاىحىدة بها وإكافت مػلىماث  .24

 :غير اإلاؼسوغت وهيمغلىهت بهدف الاطخفادة 

 ..حسائم جصوٍس البُاهاث  -

 ..ألػاب اللماز غبر الاهترهذ  -

 ..حسائم الظوى غلى ألازكام والبواكاث الائخماهُت  -

 ..الجسائم اإلاىظمت  -

وطُلت للىلاغ مؼ ألاشخاؾ ذوي الاهخماماث اإلاؼترهت مً خالٌ وكؼ مىكىع مددد للىلاغ مً  .25

 :اإلاهخمين باإلاىكىع بالسد والخػلُمكبل مدًس اإلاجمىغت لُلىم ألاشخاؾ 

 .. Forumsخدمت اإلاىخدًاث  -

 .. Chattingخدمت الدزدػت  -

دًت -  ..  Mailing listsخدمت اللىائم البًر

ت  -  .. Newsgroupsخدمت اإلاجمىغاث ؤلاخباٍز

حػخبر مً أهم الىظائف التي ًجب أن جدخىيها البرامج اإلالادة للفيروطاث وذلً بظبب الخوىز الهائل  .26

 :اختراع الفيروطاث الجدًدة واهدؼازهافي 

 ..الحماًت مً ؤلاغالهاث الفلاغُت واإلاىبثلت  -

 ..الخأهد مً غدم حؼغُل الياميرا  -

 ..الخددًثاث  -

 ..مدي الفاغلُت  -

 :ٌظخخدم ألامس Internet Explorerلفخذ إهاز حدًد مىفـل مً بسهامج مخـفذ الاهترهذ  .27

- New Window .. 

- Save As .. 

- Close Tap .. 

- Send .. 

 :مً EXEحػخبر الفيروطاث التي جدمل امخداد  .28

 ..الفيروطاث اإلاؤكخت  -

 ..الفيروطاث اإلاـاخبت للبرامج الدؼغُلُت  -

 ..الفيروطاث مخػددة ألاهىاع  -

 ..الفيروطاث اإلاخوفلت  -
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لت  هم اإلاظئىلىن غً الؼيل النهائي للمىكؼ مً خُث الجمالُاث التي ًدخىيها اإلاىكؼ .29 وجددًد الوٍس

للدخٌى إلى اإلاىكؼ وهسق اطخػساق الـفدت وظهىزها وجـمُم الخلفُاث وألالىان باإلكافت الفىُت 

ً اإلاىكؼ ًلـد بهؤالء  :إلى جسهُب السطىم ومادة الىطائى اإلاخػددة التي جٍص

ب  -  ..مـممي واحهاث مىاكؼ الٍى

 ..اإلابرمجين  -

 ..خبراء الجىدة والخىثُم  -

 ..مدللي ألاغماٌ  -

 :غىد إوؼاء مىكؼ GOVوظخخدم السمص  .30

 ..ججازي  -

 ..حػلُمي  -

 ..خيىمي  -

 ..إغالوي  -

 :بسجىوٌى ًخخف ب SMPTالبروجىوٌى  .31

ً إلى اإلاظخخدم  - د ؤلالىترووي واإلالفاث اإلاسفلت بها مً آلاخٍس  ..بئزطاٌ زطائل البًر

 ..إمياهُت الخدىم بأحهصة الىمبُىجس غً بػد مً خالٌ ػبىت الاهترهذ  -

ت هلل بُاهاث خظاطت أو مػلىما -  ..ث طٍس

 ..هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  -

 :مً Brain و New elandٌػخبر فيروض  .32

 ..الفيروطاث اإلاخوفلت  -

 ..الفيروطاث مخػددة ألاهىاع  -

 ..فيروطاث الجصء الدؼغُلي لألطوىاهت  -

 ..الفيروطاث الخجظظُت  -

33. Username@Mailprovider.edu ؿُغت غامت لػىىان: 

د إلىترووي مً هىع حػلُمي  -  ..بٍس

 ..مىكؼ ججازي  -

 ..مىكؼ خيىمي  -

 ..ال ًىحد إحابت صحُدت  -

 

mailto:Username@Mailprovider.edu
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 :غىد إوؼاء مىكؼ INTٌظخخدم السمص  .34

 ..خيىمي  -

 ..إغالوي  -

 ..حػلُمي  -

 ..دولي  -

ً أو أهثر باطخخدام إخدي جلىُاث الاجـاالث  .35 مً أحل جبادٌ اإلاػلىماث واإلاىازد هي هظام لسبى حهاٍش

 :ًلـد بهرا الىظام ب فُما بُنها وحظمذ بالخىاؿل اإلاباػس بين اإلاظخخدمين

 ..الاهترهذ  -

 ..الؼبىت السكمُت  -

 ..ألاكماز الـىاغُت  -

 ..ػبىت الحاطىب  -

 :مً الظماث الػامت لؼبىت الاهترهذ .36

 ..ال ملىُت ألخد لؼبىت الاهترهذ  -

 طهىلت وطسغت الاجـاٌ  -
ً
 ..بؼبىت الاهترهذ في وكذ كـير حدا

 ..إمياهُت الحـٌى غلى آلاالف مً اإلاػلىماث واإلاـادز والبرامج بـىزة مجاهُت  -

 ..حمُؼ ما طبم صحُذ  -

 :مً الظماث الػامت لؼبىت الاهترهذ .37

 ..ال ًىحد بها كُىد غلى الصمان واإلايان  -

 ..آمىت بدُث ًمىً اطخخدامها بدون مخاوف مً وحىد اإلاخاهس  حػد بِئه -

 ..جخولب مهازاث مخلدمت بىُفُت الخػامل مؼ الؼبىت  -

ت  -  ..جخلؼ لظُوسة مسهٍص

 أو الاطدىاد إلى حصء بظُى مً  .38
ً
 وبهخاها

ً
مىاكؼ حظخخدم لخلفُم ألاخباز واإلاػلىماث كد الدولت شوزا

 :خىلهاالحلُلت ومً ثم وظخيخج ألاخباز اإلالفلت 

 ..مىاكؼ الظُاطت اإلاػادًت  -

 ..اإلاىاكؼ اإلاػادًت لألشخاؾ أو الجهاث  -

 ..اإلاىاكؼ اإلاػادًت للػلُدة  -

 ..إخفاء الصخـُت  -
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 ":ADSL"مً غُىب الخى اإلاؼترن السكمي الغير مخماثل  .39

 ..الظسغت البوُئت  -

 ..وافت الاػتران بخدمت الاهترهذ الػالُت  -

بت مً اإلالظم  -  ..هُلى متر  1السئِس ي وال ًيىن أبػد مً ًجب أن جيىن كٍس

 ..طسغت غالُت وثباث الاجـاٌ  -

هي ػبىت ضخمت مً أحهصة الحاطب اإلاسجبوت بػلها البػم واإلاىدؼسة خٌى الػالم وهى خى  .40

ؼ وهي ػبىت الؼبياث  :اإلاػلىماث الظَس

 ..الؼبىت السكمُت  -

 ..ػبىت الحاطىب  -

 ..الاهترهذ  -

 ..ألاكماز الـىاغُت  -

لتهي جلىُت ٌ .41  :الجـاٌ باالهترهذ بهدف جىفير بُاهاث الطلىُت غبر مظافاث هٍى

 ..مصود خدمت الاهترهذ  -

 ..طسغت خى الاهترهذ  -

 .. Broadbandالبرودباهد  -

 ..Wi Max الىاي ماهع -

 :بسجىوٌى ًخخف VOIPالبرجىوٌى  .42

 ..هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  -

 ..وإحساء اإلادادثاث الهاجفُت مً خالٌ ػبىت الاهترهذ  هلل الـىث بىكىح وهلاء ػدًد -

 ..إمياهُت الخدىم بأحهصة الىمبُىجس غً بػد مً خالٌ ػبىت الاهترهذ  -

 ..مً أكدم البرجىوىالث التي ازجبوذ بؼبىت الاهترهذ مىر وؼأتها في الظخِىاث  -

لت الاجـاٌ التي جخلمً أو جخػامل مؼ التردد .......ٌؼير مـولح  .43 اث غلى هواق واطؼ والتي إلى هٍس

ًمىً أن جىلظم إلى كىىاث أو ؿىادًم جسدد وولما وان الىواق الترددي أوطؼ ولماث واهذ طػت خمل 

ادة طسغت الاجـاٌ باالهترهذ ًلـد بهرا اإلاـولح  :اإلاػلىماث أهبر وبالخالي ٍش

 .. Broadbandالبرودباهد  -

 ..الىاي ماهع  -

 .. ISPمصود خدمت الاهترهذ  -

 ..الاهترهذ طسغت خى  -



N.bent.H 

لػسق أػسهت  Internet Explorerفي بسهامج مخـفذ الاهترهذ  viewٌػمل هرا ألامس مً كائمت ألادواث  .44

 :الاطخىؼاف اإلافللت واإلادفىظاث

- Go To .. 

- Quick Tabs .. 

- Explorer Bars .. 

- Toolbars .. 

ة ما جيىن حيظُت أو مً حسائم ػبىت الاهترهذ اطخخدام بسهامج لخجاوش اإلاىاكؼ اإلاحجىبت والتي غاد .45

 :طُاطُت مػادًت للدولت

مت اللرف  - ه طمػت ألاشخاؾ حٍس  ..وحؼٍى

مت اطخخدام البروهس ي  -  ..حٍس

 .. Hackersالاكخدام أو الدظلل  -

 ..الجسائم الجيظُت واإلامازطاث الغير أخالكُت  -

الاجـاٌ ما بين  جىظُم مجمىغت مً اللىاغد وؤلاحساءاث واللىاهين اإلاظخخدمت في جىظُم غملُت .46

وجىحُه هلل البُاهاث بين ألاحهصة في الؼبياث باإلكافت إلى جددًد غدد  وؿُاهتوبىاء  ألاحهصة اإلاخخلفت

 :ألاحهصة اإلاخـلت بالؼبىت ًلـد برلً

 ..البرجىوٌى  -

 ..الؼبىت الػىىبىجُت  -

 ..الاهترهذ  -

 ..ػبىت الحاطىب  -

 :مً خالٌ غدة مػاًير وهي Antivirusجخم اإلافاكلت ما بين ملاداث الفيروطاث  .47

 .. Scope of Protectionهواق الحماًت  -

 .. Effectivenessالفػالُت  -

 .. Ease off Installationطهىلت الترهُب  -

 ..حمُؼ ما ذهس صحُذ  -
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وذلً مسخلت مً مساخل جـمُم مىاكؼ الاهترهذ ًخم فيها هخابت البرامج والىظائف اإلاخخلفت للمىكؼ  .48

س هره ( Front Page, Java, Oracle, ASP .net, PHP .net)وجوبُلها مثل  اإلاىاكؼ باطخخدام وطائل جوٍى

 :اإلاسخلت هي

 ..مسخلت الخخوُى  -

س وكبى الجىدة  -  ..مسخلت الخوٍى

 ..مسخلت الخدلُل والخـمُم  -

 ..اليؼس والخىشَؼ  -

س اإلاادة اإلاػلىماجُت التي ًخلمنها اإلاىكؼ وؿُاهت جلً اإلاادة .49  :هم اإلاظئىلىن غً جدٍس

 ..إلابرمجين ا -

 ..مدزاء اإلاىاكؼ  -

 ..مدزاء كىاغد البُاهاث  -

 ..مخخـص ي اإلادخىي  -

غلى غدم جسن  Internet Explorerفي بسهامج مخـفذ الاهترهذ  Toolsٌػمل هرا ألامس مً كائمت ألادواث  .50

 :أي أثس أثىاء مخـفذ الاهترهذ

- POP-UP Blocker .. 

- Smart Screen Filter .. 

- In Private Browsing .. 

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

ب في بسهامج مخـفذ  .51  :ٌظخخدم ألامس Internet Explorerلخددًث ؿفدت الٍى

- Forward .. 

- Reply .. 

- Refresh .. 

- Attachment .. 

 :مً الاطخخداماث الؼائػت لؼبىت الاهترهذ .52

 ..الؼساء والدظىق ؤلالىترووي  -

 ..إحساء الحىاز اإلاباػس أو الدزدػت بين شخـين أو أهثر  -

د ؤلالىترووي  -  ..إزطاٌ واطخلباٌ البًر

 ..حمُؼ ما طبم صحُذ  -
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 :مً الجسائم التي حػمل في اإلاىاكؼ غلى إبساش طلبُاث الصخف اإلاظتهدف وؼس أطسازه .53

 ..حسائم اطخخدام البروهس ي  -

ه طمػت ألاشخاؾحسائم اللرف وث -  .. ػٍى

 ..اهخداٌ الصخـُت  -

 ..الفيروطاث  -

 :بسجىوٌى مخخف ب telnetبسجىوٌى  .54

 ..الخدىم بأحهصة الىمبُىجس غً بػد مً خالٌ ػبىت الاهترهذ وفير إمياهُت ث -

 ..هلل الـىث بىكىح وهلاء ػدًد وإحساء اإلادادثاث الهاجفُت مً خالٌ ػبىت الاهترهذ  -

 ..مً أكدم البرجىوىالث التي ازجبوذ بؼبىت الاهترهذ مىر وؼأتها في الظخِىاث  -

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

 :الاجـاٌ باالهترهذمً هسق  .55

 ..الؼبىت السكمُت للخدماث اإلاخياملت  -

 ..الاجـاٌ الهاجفي  -

 ..الخوىن اإلاظخأحسة  -

 ..حمُؼ ما طبم صحُذ  -

 :بسجىوٌى ًخخف ب UPDالبرجىوٌى  .56

 ..اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  وحهاشهلل اإلالفاث بين الخىادم  -

 ..بىت ؿلت بالؽثهلبل البُاهاث بظسغت هبيرة بين أحهصة الىمبُىجس الم -

 ..مً خالٌ ػبىت الاهترهذ في هلل الـىث بىكىح وهلاء ػدًد وإحساء اإلادادثاث الهاجفُت  -

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

ً الـىز والػىاؿس اإلاىحىدة بـفداث الحاطب لدظهُل جدمُل  .57 مً خُازاث الاهترهذ ملفاث لخخٍص

ازاث اللادمت هي ب بؼيل أطسع في الٍص  :وفخذ ؿفداث الٍى

 ..اإلادفىظاث  -

 ..ملفاث الاهترهذ اإلاؤكخت  -

 ..ملفاث حػٍسف الازجبان  -

 ..بُاهاث الىماذج  -
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اجه .58 بُت كازة بالجهاش ومدخٍى  :غبازة غً بسامج جدخىي غلى أوامس جخٍس

مت اطخخدام البروهس ي  -  ..حٍس

 ..الفيروطاث  -

ه طمػت ألاشخاؾ  -  ..حسائم اللرف وحؼٍى

 ..اهخداٌ شخـُت  -

لت لالجـاٌ باال .59  مً هظام لىلل هترهذ حظخخدم هره الوٍس
ً
ت ؤلاػازاثؤلاػازاث السكمُت بدال وال  الخىاظٍس

ل البُاهاث ت داعي لىحىد حهاش اإلاىدم لخدٍى لت مً الـُغت السكمُت إلى الخىاظٍس  وبالػىع هره الوٍس

 :هي

 .. ISND اإلاخياملت للخدماث الؼبىت السكمُت -

 .. ADSLخى اإلاؼترن السكمي غير اإلاخماثل  -

 ..الـىاغُت ألاكماز  -

 ..ال جىحد إحابت صحُدت  -

 :TCP/IPٌػمل هرا البرجىوٌى  .60

ب لدي حهاش اإلاظخخدم  - اث مىاكؼ الاهترهذ داخل إهاز بسهامج مخـفذ الٍى  ..غلى غسق مدخٍى

 ..ًاث البث اإلاباػس للبُاهاث الـىجُت واإلاسئُت غبر الؼبىت ٌفي غم -

 ..الهاجفُت مً خالٌ ػبىت الاهترهذ هلل الـىث بىكىح وهلاء ػدًد وإحساء اإلادادثاث  -

جػلها جخـل فُما بُنها بـسف الىظس غً  - غلى الخىافم بين أحهصة الىمبُىجس اإلاسجبوت بالؼبىت ٍو

 ..غلى جلً ألاحهصة  اإلاثبختأهظمت الدؼغُل 

 :مىكؼإلى أهه  http://www.facebook.comٌؼس غىىان اإلاىكؼ الخالي  .61

 ..ججازي  -

 ..حػلُمي  -

 ..مىظمت غير زبدُت  -

 ..خيىمي  -

 :في HTTPٌظخخدم بسجىوٌى  .62

 ..غملُاث البث اإلاباػس للبُاهاث الـىجُت اإلاسئُت غبر الؼبىت  -

 ..هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  -

 ..البرجىوىالث اللدًمت للخدىم بأحهصة الىمبُىجس غً بػد مً خالٌ ػبىت الاهترهذ وهى مً  -

ب لدي حهاش اإلاظخخدم  - اث مىاكؼ الاهترهذ داخل إهاز بسهامج مخـفذ الٍى  ..غسق مدخٍى

http://www.facebook.com/


N.bent.H 

 :في غملُت POP3ًخخف بسجىوٌى  .63

 ..هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  -

 ..هلل اإلالفاث بين الخىادم وحهاش اإلاظخخدم بظسغت هبيرة  -

ً إلى اإلاظخخدم  Receive اطخلباٌ - د ؤلالىترووي واإلالفاث اإلاسفلت بها مً آلاخٍس  ..زطائل البًر

ً  sendإزطاٌ  - د ؤلالىترووي واإلالفاث اإلاسفلت مً اإلاظخخدم إلى آلاخٍس  ..زطائل البًر

مً أهم ألاكساز التي ًمىً أن جلحم بىا هدُجت اطخخدام ػبىت الاهترهذ في الدخٌى إلى بػم اإلاىاكؼ  .64

 :السذًلت وؤلاباخُت وإكامت الػالكاث الجيظُت اإلادسمت هي أكساز التي جدغى إلى

 ..اكخـادًت  -

 ..أخالكُت  -

 ..هفظُت  -

 ..دًيُت  -

ًسي الػدًد مً مظخخدمي ػبىت الاهترهذ أنها طىف جلض ي غلى الـالث الاحخماغُت واإلالابالث  .65

الدزدػت  ٌظخخدمىن الصخـُت بين ألاشخاؾ وخير دلُل غلى ذلً جصاًد غدد ألاشخاؾ الرًً 

chatting خُث ًلحم ذلً أكساز ً  :للخىاؿل مؼ آلاخٍس

 ..احخماغُت  -

 ..دًيُت  -

 ..صحُت  -

 ..أخالكُت  -

د ؤلالىترووي واإلالفاث اإلاسفلت بها مً اإلاظخخدم إلى  sendًخخف هرا البرجىوٌى بئزطاٌ  .66 زطائل البًر

ين  :ًلـد بهرا البرجىوٌى ب ألاخٍس

 .. Telnetبسجىوٌى  -

 .. POP3بسجىوٌى  -

 .. SMTPبسجىوٌى  -

 .. FTPبسجىوٌى  -
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س اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت مً أهثر اإلاساخل اإلايلفت إلاىخجي اإلاىاكؼ خاؿت  .67 حػخبر هره اإلاسخلت مً مساخل جوٍى

 للخىكػاث وألاهداف 
ً
 :أطاطها جم إوؼاء اإلاىكؼ وهي غلىالتي  ؤلاطتراجُجُتإذا لم ًىً اإلاىكؼ مدللا

 ..الخدلُل والخـمُم  -

 ..الفني مسخلت الدغم  -

س وكبى الجىدة  -  ..مسخلت الخوٍى

 ..مسخلت اليؼس والخىشَؼ  -

 :لخددًد إلىتروهُتأثىاء إوؼاء زطالت  Toٌظخخدم أمس  .68

 ..الجهت التي طِخم إزطاٌ السطالت ؤلالىتروهُت لها  -

س السطالت لػدة أشخاؾ  -  ..جمٍس

 ..إزطاٌ السطالت ؤلالىتروهُت  -

 ..خرف السطالت ؤلالىتروهُت  -

د إلىترووي  .69  :حدًد فئهه ًخم اطخخدام أمس E-mailإلوؼاء بٍس

- Send .. 

- Log-out .. 

- Sing-out .. 

- Sing-up .. 

 :مً خالٌ غدة مػاًير ، منها Antivirusجخم اإلافاكلت ما بين بسامج ملاداث الفيروطاث  .70

 ..ؿػىبت جدمُل البرهامج  -

 ..هواق الحماًت  -

 ..غدم جددًث البرهامج  -

 ..ؿػىبت الاطخخدام  -

لت خاهئت هيمً ألاكساز الثلافُت  .71  :التي ًمىً أن جدلم بىا هدُجت اطخخدام الاهترهذ بوٍس

 ..الخمسد والػـُان وهبر الدًً والخسوج مً ظل ألاطسة  -

 ..أكساز صحُت حظدًت  -

 ..كلُت اللغت الػسبُت واإلادافظت غليها أمام اللغاث ألاخسي  -

 ..ول ما ذهس صحُذ  -
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 :ببرهامج مخـفذ الاهترهذ إلحساء ما ًلي viewفي كائمت غسق  Go Toٌظخخدم ألامس  .72

 ..إكافت اإلاىكؼ ؤلالىترووي إلى كائمت اإلافللت  -

 ..للخىلل بين ؿفداث اإلاىكؼ ؤلالىترووي واإلاىاكؼ ألاخسي  -

 ..جىظُف سجل اإلادفىظاث  -

 ..فخذ مىكؼ إلىترووي حدًد دون إغالق اإلاخـفذ  -

 :ببرهامج مخـفذ الاهترهذ لللُام بما ًلي view في كائمت غسق Refreshٌظخخدم ألامس  .73

 ..لفخذ مىكؼ إلىترووي دون إغالق مخـفذ الاهترهذ  -

ب حدًد  -  ..لفخذ جبٍى

بإلغالق  -  .. الخبٍى

ب  -  ..لخددًث ؿفدت الٍى

 :ببرهامج مخـفذ الاهترهذ viewفي كائمت غسق  Zoomٌظخخدم ألامس  .74

 ..إلغالق اإلاخـفذ  -

 ..حهاش الحاطب للمظخخدم لحرف اإلالفاث اإلاؤكخت غلى  -

ب  -  ..لخغُير حجم ؿفدت الٍى

 ..لخددًث البُاهاث الخاؿت بـفداث اإلاىكؼ ؤلالىترووي  -

ببرهامج مخـفذ الاهترهذ لللُام بما  Toolsفي كائمت ألادواث  Delete Browsing Historyألامس  ٌظخخدم .75

 :ًلي

 ..ليسخ البُاهاث اإلاىحىدة في ؿفدت اإلاىكؼ ؤلالىترووي  -

 ..اإلادفىظاث واإلالفاث اإلاؤكخت وملفاث حػٍسف الازجبان وغيرها لحرف  -

 ..لفخذ مىكؼ إلىترووي حدًد  -

ب  -  ..للبدث غً ولمت داخل ؿفدت الٍى

 :ببرهامج مخـفذ الاهترهذ لللُام بما ًلي Toolsفي كائمت ألادواث  POP-UP-Blockerٌظخخدم ألامس  .76

ب أثىاء جـفذ اإلاىاكؼ في  إلًلاف الفلاغاث أو ؤلاغالهاث اإلاىبثلت التي جظهس -  ..ؿفدت الٍى

 ..إلغالق اإلاخـفذ  -

 ..لػسق الـفدت في ملء الؼاػت  -

 ..للبى اللغت في ؿفدت اإلاىكؼ ؤلالىترووي  -
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 :في كائمت اإلافللت ببرهامج مخـفذ الاهترهذ إلحساء ما ًلي Add To Favoritesٌظخخدم ألامس  .77

 ..لخغُير إغداداث مخـفذ الاهترهذ  -

 ..في كائمت اإلافللت  لفخذ اإلاىاكؼ -

 ..إلشالت اإلاىاكؼ غير اإلاسغىبت  مً كائمت اإلافللت  -

 ..إلكافت مىكؼ إلىترووي إلى كائمت اإلافللت  -

 :في مخـفذ الاهترهذ للبى Toolsفي كائمت ألادواث  Reopen last browsing sessionٌظخخدم ألامس  .78

 ..إغالق مخـفذ الاهترهذ  -

 ..هباغت ؿفدت اإلاىكؼ ؤلالىترووي  -

ازجه  جـفدهإلغادة فخذ آخس مىكؼ جم  -  ..أو ٍش

 ..مػاًىت ؿفدت اإلاىكؼ ؤلالىترووي  -

 :ببرهامج مخـفذ الاهترهذ إلحساء ما ًلي Toolsفي كائمت ألادواث  Smart Screen Filterٌظخخدم ألامس  .79

 ..إلكافت مىكؼ إلىترووي إلى كائمت  -

 ..مخاهس أو تهدًداث الخدلم مً خلى الـفدت مً الخداع وهل جدخىي غلى أي  -

 ..إلشالت اإلاىاكؼ غير اإلاسغىبت مً كائمت اإلافللت  -

 ..لفخذ اإلاىاكؼ في كائمت اإلافللت  -

هي حمُؼ ألافػاٌ اإلاخالفت للدًً والؼسع واللُم والىظم اإلاػمٌى بها في الدٌو اإلاسجىبت بىاطوت ....  .80

ؼمل ذلً الجسائم الجيع ًت واإلامازطاث غير ألاخالكُت ، الحاطب آلالي أو مً خالٌ ػبىت الاهترهذ َو

 :حسائم الاختراكاث ، الجسائم اإلاالُت ، حسام إوؼاء أو ازجُاد اإلاىاكؼ اإلاػادًت ، حسائم اللسؿىت

 ..حسائم الاهترهذ  -

 ..حسائم الابتزاش  -

 ..حسائم الخجظع  -

 ..حسائم اللخل  -

ب  .81  :ومً أػهسهاًىحد الػدًد مً مخـفداث الاهترهذ التي حظخخدم الطخػساق مىاكؼ الٍى

- Windows XP .. 

- Microsoft Office .. 

- MSN Messenger .. 

- Internet Explorer .. 
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مً الؼسهت اإلاصودة ( الػمُل)جلاض طسغت خى الاهترهذ بملداز همُت البُاهاث التي جـل للمظخخدم  .82

 :الىاخدة...  ISPلخدمت الاهترهذ 

 .. بالىاجى -

 ..بالثاهُت  -

 ..بالظاغت  -

 ..بالدكُلت  -

ظخوُؼ اإلاظخخدم مً خاللها الخػامل  باطخدغاءمج جلىم هى بسا .83 ب َو وغسق ؿفداث مىاكؼ الٍى

 هره البرامج هي
ً
ىحد الىثير منها اإلاىدؼس غاإلاُا اث اإلاىاكؼ الظاهسة أمامت ٍو  :بفػالُت مؼ مدخٍى

 .. Browserاإلاخـفداث  -

 .. Acceleratorsاإلاظسغاث  -

ب  -  .. Websitesمىاكؼ الٍى

 .. Search Engineمدسواث البدث  -

د ؤلالىترووي  .84 بين غدد هبير مً  Emailهي مً الخدماث الفػالت غلى ػبىت الاهترهذ إلاؼازهت زطائل البًر

 :ذوي الاهخماماث اإلاؼترهت باإلاىكىغاث التي جدخىيها هره السطائل ًلـد بهره الخدمت ب

 ..خدمت اإلاىخدًاث  -

دًت  -  ..خدمت اللىائم البًر

ب  -  ..خدمت الٍى

 ..خدمت مجمىغت ألاخباز ًت -

دخىي غلى كاغدة البُاهاث الخاؿت  .85 هى حهاش خاطب بمىاؿفاث فىُت أغلى مً حهاش اإلاظخخدم ٍو

د ؤلالىترووي والبرامج اإلاخخلفت والبد أن ًخمخؼ بأغلى  ب والـىز والبًر باإلاىكؼ والتي حؼم ؿفداث الٍى

 :وطائل الحماًت للبُاهاث ًلـد بهرا الحاطب ب

 ..دم الحاطب الخا -

 ..الحاطب الصخص ي  -

 ..اإلادمٌى  الحاطب -

 ..الاًفىن  -
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س مىكؼ  .86 هم ألاشخاؾ الرًً ًلؼ غلى غاجلهم مظؤولُت فهم هبُػت غمل اإلاؤطظت التي طِخم جوٍى

ب خاؾ بها باإلكافت إلى جددًد هماذج ألاغماٌ وجددًد اليؼاهاث الخاؿت باألغماٌ اإلاخىىغت  ٍو

 :التي جخدىم بها ًلـد بهؤالء ألاشخاؾ بوهبُػت جدفم جلً اليؼاهاث واللىاغد 

 ..اإلابرمجين  -

ب  -  ..مظخخدمي مىاكؼ الٍى

 ..مدللي ومـممي مىاكؼ الاهترهذ  -

 ..مدللي ألاغماٌ  -

مت مً الجسائم اللدًمت في غالم الاهترهذ إال أن الخىامي اإلاتزاًد لؼبىت الاهترهذ أغوى  .87 حػخبر هره الجٍس

الصخـُت اإلاولىبت غً الطحُت والاطخفادة منها في ازجياب  اإلاجسمين كدزة أهبر غلى حمؼ اإلاػلىماث

مت هي  :حسائمهم هره الجٍس

 ..إخفاء الصخـُت  -

 ..اهخداٌ الصخـُت  -

 ..الظسكت  -

 ..الابتزاش  -

الىطُلت السئِظُت التي مً خاللها وظخوُؼ الحـٌى غلى مخخلف أهىاع اإلاػلىماث وألاخباز ووافت ....  .88

ب اٌ خيىن مىكؼ الٍى م ما اإلاجاالث ٍو ب اإلاترابوت فُما بُنها غً هٍس واخد مً غدد مً ؿفداث الٍى

 :ٌػسف باالزجباهاث الدؼػُبُت

ب  -  ..مىاكؼ الٍى

 .. 2اهترهذ  -

 ..مدسواث البدث  -

ب  -  ..مخـفداث الٍى

ازاث اإلاىاكؼ بدُث ًمىً للمظخخدم  .89 جىمً الفائدة ألاطاطُت لهره السجالث في جىفير سجل لٍص

ب طم   مً هخابت الػىىان الخاؾ به ًلـد اطخدغاء أي مىكؼ ٍو
ً
ازاث اإلاىاكؼ بدال ازجه مً سجل ٍش ٍش

 :بهره السجالث

 ..البروهس ي  -

 ..ملفاث حػٍسف الازجبان  -

 ..اإلادفىظاث  -

 ..هماذج البُاهاث  -
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هي غبازة غً ملفاث هـُت ؿغيرة الحجم ًخم خفظ بػم اإلاػلىماث التي جفُد اإلاىاكؼ في الخػسف  .90

 :هاش آخس مخـل بالؼبىت الػىىبىجُت ًلـد بهره اإلالفاث بغلًُ وجميز حهاشن غً أي ج

 ..اإلالفاث اإلاؤكخت  -

 ..ملفاث حػٍسف الازجبان  -

 ..اإلادفىظاث  -

 ..هماذج البُاهاث  -

ده  .91 غبازة غً مىاكؼ غلى ػبىت الاهترهذ حظاغد اإلاظخخدم في الىؿٌى بظهىلت وطسغت إلى أي ش يء ًٍس

الؼبىت مظخخدمت في ذلً بسمجُاث خاؿت للبدث  مً الؼبىت خُث أنها جلىم بالخجىاٌ داخل جلً

 لػدد مً  Indexingغً اإلاىاكؼ اإلاخخلفت ثم بػد ذلً جلىم بػمل فهسطت 
ً
لها وجـىفها وفلا

 :الخىازشمُاث ًلـد بهره اإلاىاكؼ ب

 ..مدسواث البدث  -

 ..مخـفداث الاهترهذ  -

ب  -  ..مىاكؼ الٍى

 ..ول ما ذهس صحُذ  -

م خوىن اجـاٌ بدُث غبازة غً مجمىغت مً ....  .92 الحىاطِب اإلاسجبوت مؼ بػلها البػم غً هٍس

 :حغوي مىولت مددودة مثل مىخب أو مبنى أو مجمىغت مباوي مخلازبت ًلـد بهره الؼبىت

 ..ػبىت الاهترهذ  -

 .. LANالؼبىت اإلادلُت  -

 .. WANالؼبىت الىاطػت  -

 .. MANػبىت اإلادن  -

 ومىر نهاًت الظخِىاث اإلاُالدًت للد بدأث الفىسة ألاطاطُت إلوؼاء ػبىت  .93
ً
 :هفىسة( 1969)الاهترهذ أؿال

ت  -  ..خيىمُت غظىٍس

ت  -  ..ججاٍز

 ..مػلىماجُت خاؿت  -

 ..ؿىاغُت  -
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ب  الاهترهذهي مً إخدي أكىي مميزاث مخـفذ  .94 خم ظهىزها غىد جددًد هف مػين في ؿفدت الٍى ٍو

لخغُير  الحاحتبدُث جفخذ لً كامت حدًدة بميزاث حدًدة وحػوًُ الىثير مً الخدماث دون 

 :الـفدت

 ..كىاغد البُاهاث  -

 ..ملفاث حػٍسف الازجبان  -

 ..اإلالفاث اإلاؤكخت  -

 ..اإلاظسغاث  -

س اإلاادة اإلاػلىماجُت التي  .95 ًخلمنها اإلاىكؼ وؿُاهت جلً اإلاادة غلى مدي خُاة هم اإلاظؤولىن غً جدٍس

اإلاىكؼ طىاء واهذ جلً الـُاهت حؼمل ؤلاكافت أو الخػدًل أو الحرف والبد لهؤالء ألاشخاؾ مً 

ً غلى إًـاٌ اإلاػلىماث بأهثر الوسق بظاهت ودكت  :امخالن مهازاث الاجـاٌ وذلً لُيىهىا كادٍز

 ..خبراء الجىدة والخىثُم  -

 ..مدزاء اإلاىكؼ  -

 ..مخخـص ي اإلادخىي  -

 ..مدزاء كىاغد البُاهاث  -

م الػمل أن ٌظخخدم مىهجُت واضحت للبدء  .96 ب البد لفٍس س مىاكؼ الٍى في هره اإلاسخلت مً مساخل جوٍى

س اإلاىكؼ وجددًد ألاهداف ألاطاطُت التي مً أحلها طِخم إوؼاء اإلاىكؼ وجددًد الجهت  بمؼسوع جوٍى

 :خلت هياإلاظخفُدة مً خدماث اإلاىكؼ هره اإلاس

 ..مسخلت الخخوُى  -

 ..مسخلت الخدلُل والخـمُم  -

س وكبى الجىدة  -  ..مسخلت الخوٍى

 ..مسخلت اليؼس والخىشَؼ  -

ًأي مً  .97 ب  الػىاٍو  :ٌػد غىىان صحُذ URLؤلالىتروهُت إلاىاكؼ الٍى

- www.https.com.edu.kfu 

- http.www.kfu.com 

- http://www.kfu.edu.sa 

- https://www.sa.kfu.edu 

 

http://www.https.com.edu.kfu/
http://www.kfu.edu.sa/
https://www.sa.kfu.edu/
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س جدذ دائسة الخددي الحلُلي  .98 م الخوٍى س اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت فٍس جلؼ هره اإلاسخلت مً مساخل جوٍى

 :الاهتهاء مً إغداد اإلاىاكؼ هره اإلاسخلت هيللدزاتهم وما جم إهجاشه مً لحظت الخخوُى إلى مسخلت 

 ..مسخلت الخخوُى  -

 ..مسخلت الخىشَؼ واليؼس  -

 ..مسخلت الخدلُل والخـمُم  -

 ..مسخلت الدغم الفني  -

 :أي مً هره الػبازاث حػد غبازة صحُدت .99

 ..إلى حمُؼ مصودي خدمت الاهترهذ  hotmailإمياهُت إزطاٌ زطالت إلىتروهُت مً مصود خدمت  -

د ؤلالىترووي  ال ًمىً -  ..جدمُل ملفاث الـىث والـىزة كمً زطالت البًر

د ؤلالىترووي  -  ..فال ًمىً اطخػادتها أو حغُيرها  emailإذا جم وظُان ولمت اإلاسوز للبًر

د ؤلالىترووي  - د ؤلالىترووي دون مػسفت ولمت اإلاسوز للبًر  ..الخاؾ بً  emailًمىً الدخٌى إلى البًر

م الدزدػت  .100 أو اإلاىخدًاث ال ًىفس أًت وطُلت خلُلُت إلاػسفت الصخف اإلاىحىد غلى الخػازف غً هٍس

الوسف آلاخس خُث ًداٌو الوسف آلاخس في بػم ألاخُان اطخخدام وافت ألاطالُب والىطائل الطخدزاج 

اإلاخـلين به مً خالٌ غبازاث الحب والغسام والـداكت أو غبازاث الدًً أو إزطاٌ بػم الـىز التي ال 

 :طاض لرلً كل اطخخدام الدزدػت اللُام بما ًليجيىن له في ألا

م الدزدػت أو اإلاىخدي أو الاًمُل وخاؿت في  - غدم مىاغدة أي شخف جم الخػسف غلُه غً هٍس

 ..ألاماهً غير الػامت 

 ..غدم الخلفظ بيلماث مخلت باألدب والدًً أثىاء الدزدػت  -

خه بؼيل فػلي غدم إزطاٌ أًت بُاهاث خاؿت إلى الوسف آلاخس إال بػد الخأ -  ..هد مً هٍى

 ..حمُؼ ما ذهس صحُذ  -

اإلاخىكػت واطدُػاب مخولباث الػمل  ؤلاطتراجُجُتحػخمد هره اإلاسخلت غلى  فهم هبُػت ألاهداف  .101

وإغداد الهُيل الخىظُمي للمىكؼ واغخماده مً كبل ألاشخاؾ اإلااليىن للمىكؼ وجددًد مظهس اإلاىكؼ 

 :مً ألالىان وؿىز ووطائى وجددًد هسق اطخػساق وجـفذ اإلاىكؼ هره اإلاسخلت هي

س وكبى الجىدة  -  ..مسخلت الخوٍى

 ..مسخلت الدغم الفني  -

 ..والخـمُم  مسخلت الخدلُل -

 ..مسخلت اليؼس والخىشَؼ  -
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غبازة غً بسهامج ًلىم بفدف وافت السطائل التي جـل إلى حهاش اإلاظخخدم مً الاهترهذ خالٌ الخأهد  .102

 :مً أن هره السطائل جدلم الؼسون التي جم جددًدها اإلاظخخدم الري ًدًس هرا البرهامج ًلـد به

 ..ملاد الفيروطاث  -

 ..حداز الحماًت  -

 ..هترهذ مخـفذ الا -

 .. Googleمدسن البدث  -

لت الخوىن اإلاظخأحسة  .103 لت بػدة  Leased Lineمً هسق الاجـاٌ باالهترهذ هٍس خُث جخميز هره الوٍس

 :مصاًا منها

 ..غدم اوؼغاٌ خى الهاجف أثىاء الاجـاٌ باالهترهذ  -

 ..اوؼغاٌ خى الهاجف أثىاء الاجـاٌ باالهترهذ  -

 ..حغوُت مظاخاث حغسافُت هبيرة  -

 ..ولفتها مسجفػت باإلالازهت بالوسق ألاخسي  -

لت الاجـاٌ الهاجفي  .104 خُث ٌػاب غلى هره  Dial up connectionمً هسق الاجـاٌ باالهترهذ هٍس

لت ما ًلي  :الوٍس

 ..إلى ػبىت الاهترهذ  Uploadingطسغت غملُت زفؼ البُاهاث  -

 ..حغوُت مظاخاث حغسافُت هبيرة  -

 جـل إلى  -
ً
 .. KPPS 56الظسغت بوُئت حدا

 ..ثباث غملُت الاجـاٌ غلى مداز الظاغت  -

لت  .105 مً وطائل الحماًت مً اإلاخاهس التي ًمىً أن جلحم بىا هدُجت اطخخدام ػبىت الاهترهذ بوٍس

 :خاهئت

-  ً  ..غدم مؼازهت ولماث اإلاسوز مؼ آلاخٍس

جـفذ  أثىاءالحماًت مً ؤلاغالهاث الفلاغُت أو اإلاىبثلت التي جخسج بين الحين وآلاخس هئغالهاث  -

 ..الاهترهذ 

ب دون إذن مىً  -  ..الخأهد مً غدم حؼغُل واميرا الٍى

 ..حمُؼ ما ذهس صحُذ  -
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لت لصحُت الجظدًت التي ًمىً أن جلحممً ألاكساز ا .106 ها هدُجت اطخخدام ػبىت الاهترهذ ألوكاث هٍى

 :وبـىزة غير صحُدت

 ..الللم  -

 ..الخىجس  -

 ..كػف الىظس  -

 ..الاهخئاب والاوػصاٌ  -

س  select allٌظخخدم ألامس  .107  :ببرهامج مخـفذ الاهترهذ لللُام بما ًلي Editفي كائمت جدٍس

ب  -  ..لخددًد حمُؼ الىـىؾ والـىز في ؿفدت مىكؼ الٍى

 ..إحساء غملُت اليسخ إلادخىي الـفدت  -

 ..خفظ الـفدت غلى حهاش الحاطب  -

 ..إوؼاء اخخـاز للمىكؼ غلى طوذ اإلاىخب  -

 :فئن طسغت خى الاهترهذ جلدز ب Kbps 256هي  Downloadingبُاهاث إذا واهذ طسغت جدمُل اٌ .108

- 2 Mbps .. 

- 4 Mbps .. 

- 24 Mbps  .. 

- 32 Mbps .. 


