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هـ1443   ) الدور األول ( لعام  الثانيالفصل الدراسي  بارتاخ

............................................ اسم الطالب :   

 ( أما العبارة اخلاطئة: Ꭓأمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √) ضع عالمة : األولالسؤال 

 اإلجابة العبارة م

ها  .1 ِّ الحصوُل على ُموافَقة اآلَخرين لِّنَسخِّ أعمالِّهم واستخدامِّ   ليَس مَن الضَّروري 

   جوجل كروم هي : مايكروسوفت إيدج و من األمثلة على متصفحات الويب الموجودة  .2

  من محركات البحث الشائعة google محرك بحث   .3

  التحقق من تاريخ تحديث المعلومات على الموقع من األمور التي ينبغي األخذ بها عند البحث عبر اإلنترنت  .4

  الفيروس برنامج يدخل إلى جهاز الحاسب ويحاول إلحاق الضرر به  .5

  جهزة كأجهزة الهواتف الذكية والحاسب المحمولة على ميكروفونات ومكبرات صوت مدمجةتحتوي بعض األ  .6

  اآلخرين وتواصل بإيجابية احترام من أخالقات استخدام برامج التواصل  .7

  يمكنك تخزين مقاطع صوتية مختلفة على الحاسب او تحميلها من االنترنت واالستماع اليها وقت ما تشاء؟  .8

  ون و حجم القلم في سكراتشيمكن تغيير ل  .9

  المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي نجدها في مواقع رسمية وليست الشخصية  .11

 
 
 
 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المراجع اسم المصحح

  

 التوقيع التوقيع ة فقطدرج عشرون 21 11 11

      

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة تعليم ............

 مكتب ..............

 مدرسة .................

 المهارات الرقمية : المادة

 الصف : رابع

  ساعة ونصف الزمن :

 
 ـــــــــــــ

 



 2 

 

 اخرت االجابة الصحيحة: الثانيالسؤال 

 

 

 

 

 من بعض األمثلة على متصفحات الويب الموجودة  .1

 word معالج النصوص     -ج الرسام       -ب Chrome Googleجوجل كروم        -أ

 أقرب مايكون الى مكتبة ضخمة يسهل الوصول إليها وبتكلفة بسيطة .2

 الحاسوب     -ج متصفح ويب      -ب االنترنت       -أ

 هو برناَمٌج تستخدُمه لفتحِّ صفحاتِّ الويب ومشاهدتِّها...................... .3

 الحاسوب     -ج الشَّاشةُ       -ب ُمتصف ُِّح الويب       -أ

 ختر متصفح ويبا .4

 سكراتش     -ج وورد      -ب جوجل كروم       -أ

 من المواقع الموثوقة  .5

 المواقع التي يكتب فيها األشخاص   -ج برنامج الوورد      -ب موقع وزارة التعليم       -أ

 من القواعد السلوكية عند استخدام االنترنت .6

 اخالقيات الحاسب    -ج المعلوماتاخالقيات      -ب اخالقيات االنترنت       -أ

 البرنامج الذي من خالله يمكن عرض الصور و مقاطع الفيديو هو  .7

 مايكروسوفت وورد     -ج مايكروسوفت بوربوينت      -ب صور مايكروسوفت       -أ

 عندما نريد تكرار مجموعة من األوامر عدد محدد من المرات فإننا نستخدم لبنة  .8

 كرر حتى      -ج كرر باستمرار      -ب كرر        -أ

 يمكن عرض محتويات الصفحة بالتمرير الى اعلى واسفل باستخدام .9

 شريط العنوان     -ج شريط المهام      -ب شريط التمرير       -أ

 أهم وسيلة لحماية الحاسب هو  .11

 مكافحة الفيروسات تثبيت برنامج      -ج برنامج الرسام      -ب برنامج جروف ميوزيك     -أ

 
 ـــــــــــــ
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هـ1443   ) الدور األول ( لعام  الثانيالفصل الدراسي  بارتاخ

االجابة النموذجية اسم الطالب :   

 ( أما العبارة اخلاطئة: Ꭓأمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √) ضع عالمة : األولالسؤال 

 اإلجابة العبارة م

ها  .1 ِّ الحصوُل على ُموافَقة اآلَخرين لِّنَسخِّ أعمالِّهم واستخدامِّ  Ꭓ ليَس مَن الضَّروري 

 √  جوجل كروم هي : مايكروسوفت إيدج و من األمثلة على متصفحات الويب الموجودة  .2

 √ من محركات البحث الشائعة google محرك بحث   .3

 √ التحقق من تاريخ تحديث المعلومات على الموقع من األمور التي ينبغي األخذ بها عند البحث عبر اإلنترنت  .4

 √ الفيروس برنامج يدخل إلى جهاز الحاسب ويحاول إلحاق الضرر به  .5

 √ جهزة كأجهزة الهواتف الذكية والحاسب المحمولة على ميكروفونات ومكبرات صوت مدمجةتحتوي بعض األ  .6

 √ اآلخرين وتواصل بإيجابية احترام من أخالقات استخدام برامج التواصل  .7

 √ يمكنك تخزين مقاطع صوتية مختلفة على الحاسب او تحميلها من االنترنت واالستماع اليها وقت ما تشاء؟  .8

 √ ون و حجم القلم في سكراتشيمكن تغيير ل  .9

 √ المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي نجدها في مواقع رسمية وليست الشخصية  .11

 
 
 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المراجع اسم المصحح

  

 التوقيع التوقيع ة فقطدرج عشرون 21 11 11

      

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة تعليم ............

 مكتب ..............

 مدرسة .................

 المهارات الرقمية : المادة

 الصف : رابع

  ساعة ونصف الزمن :

10 
 ـــــــــــــ
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 اخرت االجابة الصحيحة: الثانيالسؤال 

 

 

 من بعض األمثلة على متصفحات الويب الموجودة  .1

 word معالج النصوص     -ج الرسام       -ب Chrome Googleجوجل كروم        -أ

 أقرب مايكون الى مكتبة ضخمة يسهل الوصول إليها وبتكلفة بسيطة .2

 الحاسوب     -ج متصفح ويب      -ب االنترنت       -أ

 هو برناَمٌج تستخدُمه لفتحِّ صفحاتِّ الويب ومشاهدتِّها...................... .3

 الحاسوب     -ج الشَّاشةُ       -ب ُمتصف ُِّح الويب       -أ

 ختر متصفح ويبا .4

 سكراتش     -ج وورد      -ب جوجل كروم       -أ

 من المواقع الموثوقة  .5

 المواقع التي يكتب فيها األشخاص   -ج برنامج الوورد      -ب موقع وزارة التعليم       -أ

 من القواعد السلوكية عند استخدام االنترنت .6

 اخالقيات الحاسب    -ج المعلوماتاخالقيات      -ب اخالقيات االنترنت       -أ

 البرنامج الذي من خالله يمكن عرض الصور و مقاطع الفيديو هو  .7

 مايكروسوفت وورد     -ج مايكروسوفت بوربوينت      -ب صور مايكروسوفت       -أ

 عندما نريد تكرار مجموعة من األوامر عدد محدد من المرات فإننا نستخدم لبنة  .8

 كرر حتى      -ج كرر باستمرار      -ب كرر        -أ

 يمكن عرض محتويات الصفحة بالتمرير الى اعلى واسفل باستخدام .9

 شريط العنوان     -ج شريط المهام      -ب شريط التمرير       -أ

 أهم وسيلة لحماية الحاسب هو  .11

 مكافحة الفيروسات تثبيت برنامج      -ج برنامج الرسام      -ب برنامج جروف ميوزيك     -أ

10 
 ـــــــــــــ
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