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اخرت االجابة الصحيحة ممايليالسؤال األول / 

أي من املصادر التالية تعد مغلقة املصدر:2تعد برامج االوفيس ضمن برامج:1
GPL- أحرة املصدر- أ

EULA- بمغلقة املصدر- ب

FDL- جمفتوحة املصدر- ج

BSD- دجمانية املصدر- د

تتيح خدمة التدوين املصغراالجتماعيصلامن شبكات التو4لقطات فلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية:3
تويرت- أالصور الثابتة- أ

فيس بوك- بالرسوم املتحركة- ب
االستقرام- جالفيديو- ج
بلوق- دالرسومات اخلطية- د
هي:راد التوصل اليها عند حل املسئلةالنتائج امل6تعد من اللغات التي ال حتتاج اىل مرتجم:5
خمرجات الربنامج- أالفيجيول بيسك- أ

مدخالت الربنامج- باجلافا- ب
عمليات املعاجلة- جااللة- ج
عمليات التنفيذ- دسي بلس بلس- د
من ادوات إخراج املعلومات:8اجلملة الصحيحة لتعريف متغري هي :7
ListBox- أDim x=int- أ

RadioButton- بDim x=if- ب

TextBox- جDim 2DF As long- ج

ChekBox- دDim x As string- د

اعطاء اسم لقيمة داخل الربنامج هو تعريف :10حنتاج اىل :قبل كتابة األوامر الربجمية9
الثابت- أفقطتصميم الواجهات- أ

املتغري- بفقطضبط اخلصائص- ب
التاريخ- جكتابة خوارزم الربنامج- ج
احلروف- دتصميم الواجهات وضبط اخلصائص- د

 

أسئلة االختبار النھائي
الفصل الدراسي : األول

الدور : األول

درجات10



) أمام العبارة اخلاطئة :) أمام العبارة الصحيحة و عالمة ((ضع عالمة السؤال الثاني :  

يعترب نظام لينكس له الفضل يف انتشار مفهوم املصادر احلرة1

الفيس بوك يعترب من اكرب املوسوعات على شبكة االنرتنت2

خالقافالم اخليال العلمي مصدر جيد للمعلومات العلمية والقيم واإل3

ت كائن حي له روح مثل االنسانر الروبو 4

الروبوت هو خملوق من الفضاء اخلارجي ارسل لغزو االرض5

ميكن لروبوت ان يربمج نفسه بدون تدخل االنسان6

تساعد الوسائط املتعددة على سرعة وصول املعلومة ملا حتتوية من مثريات مسعية وبصرية7

تستخدم الوسائط املتعددة يف جمال التجارة لغرض ابراز حماسن منتج معني8

هي لغة االلةوإال لغة واحدة فقطال يفهم احلاسب 9
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