


 الوحدة األولى: مستندات و نماذج و تقارير االعمال 

 تعرض تقارير االعمال المعلومات بتنسيق اكثر رسمية من الخطابات :  -1

 صح -أ
 خطأ  -ب

 كم عدد المبادئ األساسية في تصميم مستندات االعمال :   -2

 ثالثة   -أ
  أربعة -ب
 خمسة  -ج
 ستة -د

 د فقط :ح نوع وامستندات االعمال تنحصر في  -3

 صح -أ
 خطأ  -ب

 أي مما يلي يعد من اساسيات كتابة مستندات االعمال :  -4

 سهولة القراءة -أ
 التناسق  -ب
 مظهر الصفحة  -ج
 جميع ما سبق  -د

 أي مما يلي يعد من عناصر تصميم المستند :  -5

 األلوان   -أ
 العناصر المرئية -ب
 القوائم و الجداول   -ج
   جميع ما سبق -د

 تشير العناصر المرئية الى أي كائن رسومي او صوري في المستند :  -6

 صح -أ
 خطأ  -ب

 ( برنامج نشر مكتبي :   Scribusيعد برنامج سكريبوس ) -7

 مجاني مغلق المصدر -أ
 مجاني مفتوح المصدر -ب
 غير مجاني مغلق المصدر -ج
 مفتوح المصدرغير مجاني  -د



 ( دون اتصال باالنترنت :   Scribusيمكن استخدام برنامج سكريبوس ) -8

 صح -أ
 خطأ  -ب

 من امثلة النماذج في نسختها الرقمية :  -9

 اتفاقية استخدام برنامج ما -أ
 الموافقة على الشروط -ب
 قبول ملفات تعريف االرتباط على الويب -ج
 جميع ما سبق  -د

 يمكن تخزين النماذج المطبوعة بصورة فورية في قاعدة البيانات :  -10

 صح -أ
 خطأ  -ب

 أي مما يلي يعد من افضل ممارسات التصميم :  -11

 المساحات المطلوبة  -أ
 البساطة و الوضوح -ب
 األسئلة الموجزة -ج
 جميع ما سبق  -د

النماذج المطبوعة او النماذج عبر الويب  يعد نموذج فاتورة البيع األكثر استخداما من  -12
 خدمه الشركات : الذي تست

 صح -أ
 خطأ  -ب

 عدد األسئلة التي يمكن استخدامها في استطالعات رضا العميل :  -13

 ثالثة   -أ
  أربعة -ب
 خمسة  -ج
 ستة -د

 العميل : هناك ثالثة أنواع من األسئلة التي يمكن استخدامها في استطالعات رضا  -14

 صح -أ
 خطأ  -ب

 



 الء للشركات و المؤسسات بتحسين المنتجات و الخدمات :  تسمح استطالعات رضا العم -15

 صح -أ
 خطأ  -ب

من أسئلة استطالع رضا العمالء و فيه تقتصر اإلجابة على االختيار بين اجابتين  -16
 محتملتين مثل نعم او ال : 

 أسئلة االختيار من متعدد  -أ
 أسئلة المقياس الثنائي -ب
 مقياس ليكرت  -ج
 أسئلة مفتوحة النهاية -د

 أي من التقارير التالية من تقارير االعمال :  -17

 التقارير اإلعالمية  -أ
 التقارير التحليلية -ب
 التقارير البحثية -ج
 جميع ما سبق  -د

 معينة : ان الغرض من التقرير هو اعالم القارئ بحالة او مشكلة  -18

 صح -أ
 خطأ  -ب

 تعتبر النوع األكثر شموال لتقارير االعمال : -19

 التقارير االعالمية -أ
 التقارير التحليلية -ب
 التقارير البحثية -ج
 تقارير التقدم  -د

 الهدف منه اطالع القارئ على مغزى التقرير و يجب ان يكون مختصرا :  -20

   العنوان -أ
 النص األساسي   -ب
 الملحقات  -ج
 المراجع -د

 



 الوحدة الثانية: الشبكات المتقدمة 

 :  من نشبكة الحاسب تتكو -21

   أساسيين جزأين  -أ
   أجزاءة ثالث -ب
   أجزاء أربعة -ج
  أجزاءخمسة  -د

 الوسط الناقل للبيانات الى سلكية و السلكية : تصنف الشبكات حسب  -22

 صح -أ
 خطأ  -ب

 :  أخرىباالنترنت او بشبكة  األجهزةتستخدم الكابالت لتوصيل كية ة الالسلالشبك -23

 صح -أ
 أ خط -ب

 الشبكة : كابالت  أنواعمما يلي يعتبر من  أي -24

 المزدوج المجدول -أ
 المحورية -ب
 االلياف الضوئية   -ج
 جميع ما سبق  -د

 مخطط الناقل سهولة التركيب : من اهم مميزات  -25

 صح -أ
 خطأ  -ب

 : بكات  للش األساسيةعد من المخططات مما يلي ي أي -26

 مخطط الناقل  -أ
 خطط الحلقة م -ب
 مخطط النجمة  -ج
 جميع ما سبق  -د

 ( عادة من :  SAN) تتكون شبكة التخزين  -27

 عمالء و محوالت  -أ
 وسائط تخزين  -ب
 تخزين مترابطة أجهزة -ج
   جميع ما سبق -د



 مناطق جغرافية غير محددة :كل برج يغطي   -28

 حص -أ
 خطأ  -ب

 شبكات النقال :  أجيالمما يلي يعد من  أي -29

 (  2Gالجيل الثاني )  -أ

 (  3G) الثالث  الجيل -ب

 (  4G) رابع الجيل ال -ج

   ا سبقجميع م -د

 في :الصناعية دورا كبيرا  األقمارتلعب  -30

 الجوية  األرصادو  األرضمراقبة الفضاء و  -أ
 العسكرية تصاالفي تطبيقات االت  -ب
 (  GPSالمواقع )  ديدح ت أنظمةفي  -ج

   قجميع ما سب -د

 يد موقع شيء ما بدقة : طريقة لتحد هو  ( GPS ) نظام تحديد المواقع العالمي -31

 صح -أ
 خطأ  -ب

  20او   10السرعات القصوى فيه و التي تصل الى يتميز بالنقال شبكات  أجيالاحد  -32
 جيجابت في الثانية : 

 (  2Gالجيل الثاني )  -أ

 (  3G) الثالث  الجيل -ب

 (  4G) رابع الجيل ال -ج

 (  5Gالجيل الخامس )  -د

 الشبكات :  أجهزةمن تصنيفات مما يلي يعد   أي -33

 الموجهات  -أ
 المحوالت -ب
 الموزعات  -ج
 جميع ما سبق  -د

 لمحول شبكة الحاسب بشكل يدوي :  MACعنوان  إعطاءيتم  -34

 صح -أ
  خطأ -ب



 الشبكات و يربط بين شبكتين او اكثر : إلرسال حزم البيانات بين ستخدم  جهاز ي -35

 الموجه -أ
 المحول -ب
 الموزع -ج
 بوابة المنزل  -د

 ة المحلية : داخل الشبك أجهزةعدة صال ييستخدم إل جهاز  -36

 الموجه -أ
 المحول -ب
 الموزع -ج
 بوابة المنزل  -د

 الالسلكية : Wi-Fiيستخدم لتوفير خدمة اتصال  جهاز  -37

 الموجه -أ
 المحول -ب
 الموزع -ج
 بوابة المنزل  -د

 االنترنت : االت التصمختلفة  أنواعاكاة الشبكة الواسعة بمح تسمح محاكاة  -38

   صح -أ
 خطأ  -ب

 جهاز يعمل كجسر بين شبكتك المحلية و االنترنت :  -39

 يموجه السلك -أ
 السلكيالمودم  -ب
 ايقونة سحابة االنترنت  -ج
 خادم الويب  -د

 : cisco.comقع شركة كمويستضيف موقع ويب معين  -40

 يموجه السلك -أ
 السلكيالمودم  -ب
 ايقونة سحابة االنترنت  -ج
   خادم الويب  -د

 

 



 ( Micro:bitالمايكروبت ) البرمجة بواسطة : لثةحدة الثا الو

كاملة تحتوي على معالج دقيق الى جانب هي دوائر الكترونية متالمتحكمات الدقيقة -41
  كرة :الذا

 صح -أ
 خطأ  -ب

 مثل :  األجهزة و  األنظمةفي مجموعة كبيرة من الدقيقة كمات ح يمكن العثور على المت -42

 الساعات الذكية -أ
 للبوابات الذكية قمية الكاميرا الر -ب
 المركبات ذاتية القيادة -ج
 جميع ما سبق  -د

 ى :نحتاج الللتعامل مع قطعة المايكروبت  -43

 قطعة المايكروبت -أ
 سلك يو اس بي  -ب
 بطاريات  -ج
 جميع ما سبق  -د

 من البرنامج بصورة متكررة ) ال نهائية ( : لبنة تمكن من تشغيل مقطع  -44

 On start -أ
 for -ب
 forever -ج
 If then -د

 تستخدم لغات البرمجة عالية المستوى :  -45

 الكلمات  -أ
 الحروف  -ب
 الرموز  -ج
 جميع ما سبق  -د

 من لغات البرمجة عالية المستوى : من لغات البرمجة التالية تعد  أي -46

 بايثون  -أ
 فيجوال بيسك  -ب
 جافا سيكربت -ج
   جميع ما سبق -د



 ز الحاسب :ى جهامايكروبت الذي قمت بإنشاؤه علبرنامج الال يمكن حفظ   -47

 صح -أ
 خطأ  -ب

 يمكن تنزيل البرنامج على جهاز المايكروبت عبر سلك :  -48

 HDMI -أ
 BSU -ب
 AUDIO -ج
 VGA -د

 نوع من العمليات الرياضية : أيراء ون إلج بايثيمكن استخدام   -49

 صح -أ
 خطأ  -ب

 في لغة بايثون مثل :  األساسيةيمكن استخدام العمليات الحسابية  -50

 جمع و الطرحال -أ
 الضرب و القسمة -ب
   األسس -ج
 جميع ما سبق  -د

 :  سوفت كود في فئةويمكن العثور على المعامالت الرياضية في مايكر -51

   اسيةأس -أ
 تكرار -ب
 منطق -ج
 حساب -د

 دوال مختلفة خاصة بالتكرارات البرمجية :فر تو ةمعظم لغات البرمج  -52

 صح -أ
 خطأ  -ب

 حد او مجموعة من التعليمات البرمجية لعدة مرات :واتسمح لك التكرارات بتنفيذ سطر  -53

 صح -أ
 خطأ  -ب

 



 

 لعدد محدد من المرات :  األوامرتكرار مجموعة من تكرار يتم استخدامه اذا اردت  -54

 for -أ
 While -ب
 do .  . while -ج
 for .  . while -د

 غير معروف مسبقا :دما يكون عدد التكرارات تكرار يتم استخدامه عن -55

 for -أ
 ileWh -ب
 do .  . while -ج
 for .  . while -د

يتم تنفيذها حتى يتدخل حلقة التكرار الالنهائي هي حلقة شرطية متكررة و مستمرة  -56
 ذ : جي في عملية التنفيعامل خار 

 صح -أ
 خطأ  -ب

 عامالت الشرطية التخاذ القرارت في البرمجة : تستخدم الم -57

 صح -أ
 خطأ  -ب

 :  الشرطية في بايثون  عامالتمما يلي يعد من الم أي -58

 يساوي  -أ
 اكبر من   -ب
 اصغر من  -ج
   جميع ما سبق -د

 :  ifإننا نستخدم جملة تخاذ قرار في بايثون فعندما نريد ا  -59

 صح -أ
 خطأ  -ب

 : أوامراالدخال في مايكروبت في فئة  أوامريمكن العثور على  -60

   األساسية -أ
   االدخال -ب
 المنطق  -ج
 الحساب -د


