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  الفصل االول
  تذكر ان 

امن البیانات یقصد به حمایة البیانات من االختراق ( "وصول اشخاص غیر مخول لهم للبیانات ") و من  •
 االعطال الفنیة و الكوارث الطبیعیة.

 یكون الحاسوب وسیلة فى تنفیذها. التيالجرائم  هيجرائم الحاسوب :  •

 امثلة عن هذه الجرائم : •

 .باآلدابنشر المعلومات المخلة  .1

 سرقة وقت الحاسوب. .2

 التشهیر االلكتروني. .3

 االصطیاد االلكتروني .4

 قرصنة المعلومات. .5

  :باآلدابجریمة نشر المعلومات المخلة *
االتجار بها بین الشباب و  و ةلغرائز البشریاو اثارة الشهوات و  األخالقيهي جریمة الهدف منها نشر الفساد 

فى انشاء مواقع او تزویدها بالنصوص او الصور او الفیدیو . او ارسال البیانات المخلة فى  لالقاصرین. وتتمث
        رسائل البرید االلكتروني.

  *جریمة سرقة وقت الحاسوب:
دام وقت الحاسوب فى مهام غیر منصوص علیها ضمن االختصاص الوظیفي و عادة ال یترتب علیها خاست هي 

  استخدام حاسوب الشركة فى كتابة تقریر بمصروفاتك الشخصیة. مثلاضرار. 
  عن احد المؤسسات او الشخصیات العامة  مفبركةاو مضللة او  كاذبة*التشهیر االلكتروني : هو نشر معلومات 

بتزوید مواقع االنترنت بهذه المعلومات او ارسال رسائل برید الكترونیة الى االشخاص او المجمعات البریدیة وذلك اما 
  بهذه المعلومات. غالبا ما تؤدى الى اضرار اجتماعیة او اقتصادیة للضحیة.

یة كالمصارف قرصنة المعلومات و البیانات الشخصیة بانتحال صفة مؤسسة مال هي*جریمة االصطیاد االلكتروني: 
او من خالل غرف الدردشة  تطلب من  SMSرسالة برید الكتروني او رسالة قصیرة  بإرسالاو جمعیات خیریة وذلك 

او للحصول على جائزة او  مالي" للتبرع بمبلغ ناالعتماد "االئتماالضحیة اعطاء كلمة مروره او معلومات بطاقة 
  ساب مصرف الضحیة او استخدام البطاقة فى شراء سلع بالتحایل.للسداد اجر معاملة. مما یؤدى الى السطو على ح

غیر مخول لهم الى البیانات و استغاللها او  صقرصنة المعلومات: یقصد بالقرصنة " االختراق" هو وصول اشخا
  سوء استعمالها نتیجة وجود ثغرة امنیة فى الشبكة .

  
  :امن الشبكات 

  تساهم فى حمایة البیانات المرسلة عبر الشبكة. التيالتشریعات یقصد به مجموعة االجراءات و القوانین و  
  الشبكة: عبرالمخاطر االمنیة للبیانات المرسلة 
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 االعطال الفنیة لبرامج او معدات الشبكة سواء متعمدة او غیر متعمدة .1

 تهدد معدات الشبكة كالزالزل او البراكین او العواصف او الحریق... التيالكوارث الطبیعة  .2

 تعمل على تعطیل ابطاء الشبكة. التيروسات الفی .3

 المستخدمین الى القراصنة سواء بالحدس او التخمین او سرقتها. PASSWORDتسرب كلمة مرور  .4

  وسائل تأمین البیانات المرسلة عبر الشبكة:
 تشفیر البیانات .1

 يالجدار النار  .2

 مایة البرمجیاتح .3

 امن قواعد البیانات .4
 

باستخدام  مفهومةالى صورة غیر  قراءتهاتشفیر البیانات: یقصد به تحویل البیانات من صورة مفهومة عند  .1
باستخدام  قراءتهاتحویرها الى الصورة المفهومة عند  بإعادةشفرة وارسالها عبر الشبكة حیث یقوم المستلم 

و یفك الشفرة بالمستلم  بالمرسلتشفر ان البیانات  أينفس الشفرة . ویتم التشفیر باستخدام برامج تشفیر. 
 وبذلك ال یمكن للمخترق االستفادة من البیانات المشفرة او استغاللها.

هو عبارة عن مجموعة من البرمجیات او االجهزة  تعمل كجدار افتراضي یحرس و یحمي الجدار الناري : .2
او المواقع الضارة ویتم ذلك  معلومات تهدد امن الشبكة سواء من المخترقین أيالشبكة من التواصل مع 

الجدار الناري حیث یتم ادراج اسماء المواقع المشبوهة او محتوي المواقع الذى به اباحیة او عنصریة  بإعداد
او ازدراء االدیان او ارهاب. حیث یقوم الجدار الناري بتفحص البیانات الواردة من االنترنت او من احد 

سماح لها بالمرور الى الحاسوب و ذلك استنادا على اعدادات الجدار الشبكات ثم یقوم اما بحظرها او ال
 الناري.

حمایة البرمجیات التطبیقیة: یقصد بها حمایة التطبیق من وصول االشخاص غیر المخولین وذلك بتحدید  .3
 االشخاص المخول لهم و صالحیتهم و منع الغیر محول من استخدامه . ویتم ذلك على مستویین:

  ل : مستوى تحدید شخصیة المستخدم المستوى االو 
  یملكه مثل: ءبشيویتم تحدید شخصي المستخدم 

 كلمة المرور .1

 بصمة االصبع .2

 بیانات قزحیة العین .3

 تمییز الصوت .4

ال  التيو االعمال  بإنجازه: مستوى تحدید صالحیة المستخدم داخل التطبیق و االعمال المسموح له  الثانيالمستوى 
ال المدیر من صالحیاته اضافة بیانات او حذفها اما الموظف یسمح له بعرض البیانات و . مثال بإنجازهایسمح له 

  . بحذفهاله  حیسم
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  تعمل على حمایة القاعدة من القرصنة او االختراق التي. امن قواعد البیانات  : هو مجموعة من القواعد و اللوائح 4

  وذلك من خالل :
 للقاعدة ( اسم المستخدم و كلمة المرور)سریة بیانات الولوج " الدخول  "  .1

 تأمین القاعدة ضد اعمال التخریب الناتج عن الفیروسات. .2

 االمنیة فى النظام. الثغرات بإغالقمنع االختراق و ذلك  .3

  

  الفیروسات
فیروس الحاسوب عباره عن برنامج صغیر ینتقل بالعدوى عبر نسخ نفسة داخل الملفات فى الحواسیب المستهدفة 

  ها و یحدث الغرض الذى صمم و برمج من اجله.فیصیب
  وسائل انتقال الفیروسات:

  المتبادلةعبر االقراص . 1
  . عبر شبكات االتصال بین الحواسیب.2
  

  كیفیة االصابة :
  . العدوى : 1

  انتقال الفیروس الى الحاسوب حیث یقوم الفیروس بنسخ نفسة من ملف الى اخر و من حاسوب الى اخر
  نة :. فترة الحضا2
بعد دخول الفیروس الى الحاسوب یكمن  خامال حتى تاریخ معین او حدث معین او تشغیل الملف المصاب به او  

  تشغیل برنامج ما عندها ینشط الفیروس
  برمج من اجلها. التي. التدمیر: بعد تنشیط الفیروس یبدأ فى تنفید االوامر 3
  

  عهاالفیروسات حسب نو  تأثیرتأثیر الفیروسات:  یختلف 
و لفت االنتباه. وضررها یتمثل فى انها تقوم باستهالك المساحة  . الفیروسات الغیر تخریبیة : هدفها المشاكسة1

  الخالیة فى االقراص او الذاكرة مما یؤثر على سرعة و اداء الحاسوب
و ارسالها الى و تدمیرها  او سرقه البیانات الشخصیة  . الفیروسات التخریبیة : تؤدى الى اتالف البیانات2 

  و تعمل على اتالفها.  HARDWAREالمخترقین. وقد تصیب المعدات 
  اعراض االصابة بالفیروسات 
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  االحتیاطات االمنیة للوقایة من الفیروسات:
  بالنسبة للبرامج :

 شراء البرمجیات االصلیة  .1

 فحص البرامج المنزلة من االنترنت .2

 الجدیدة قبل تثبیتهافحص البرامج  .3

و تدریب الموظفین على كیفیة استعمالها و  ANTIVIRUSاستخدام برامج مضادة "مكافحة" للفیروسات  .4
 التعامل بها عند وجدود فیروس فى الحاسوب.

  بالنسبة للبیانات :
 بسریة كلمة المرور و تغییرها بصورة دوریة ظاالحتفاالعمل على  .1

 المستخدماجراء النسخ االحتیاطي لبیانات  .2

 ملف مرفق برسالة برید الكتروني ال یعرف مصدره. أيعدم فتح  .3

  بالنسبة للشبكة :
 استخدام الجدار الناري .1

 مراجعة االعدادات االمنیة عند االتصال بواسطة برامج مضادة لالختراق لسد الثغرات االمنیة .2

  
  
  
  

. جهاز 1
الحاسوب 

 بطء مفاجئ•

ظهور رسائل غیر •
 اعتیادیة

 . البرامج2
توقف بعض •

البرمجیات المثبتة 
 سابقا عن العمل

3 .
 االقراص/الذاكرة

السعة  ضانخفا•
 بشغل مفاجئ

 . الملفات 4
 تضخم حجم الملفات•
 تلف البیانات•
تغیر شكل ایقونات •
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  Sاو   R  اسئلة
 ارخص و اجودیفضل شراء االسطوانات المستنسخة للبرمجیات ألنها  .1

 شراء حاسوب من مراكز تقنیة المعلومات یعتبر خدمة الكترونیة .2

 لتغییرها يعند حصولك على كلمة مرور جیدة ال داع .3

 سرقة الملفات من الحاسوب تعتبر جریمة حاسوب .4

 كتابة تقریر لمیزانیة مصروفاتك الشخصیة باستخدام حاسوب الشركة یعتبر جریمة .5

حتوي على معلومات  مضللة او كاذبة عن شخصیة عامة یعتبر جریمة ارسال رسالة برید الكرتوني ت .6
 اصطیاد الكتروني.

 من جرائم الحاسوب قیام شخص بسرقة اقراص البرامج من المكتب بجوار الحاسوب. .7

 الفیروس. فعند اصابة جهازك بفیروس قم بإطفاء الجهاز ال یقا .8

 %100لى جهازك استخدام برامج مكافحة الفیروسات یمنع دخول الفیروسات ا .9

 احد المخاطر االمنیة كلمة المرور . .10

 التشفیر هو احدث الطرق لقرصنة البیانات من الحاسوب. .11

 اعدادات الجدار الناري تحمینا من اخطار المواقع الخبیثة .12

 بالفیروس. ةفتح ملف مرفق لرسالة بري إلكتروني ال یعرف مصدره  قد یكون سببا ال صاب .13

 والمالیة عن طریق البرید اإللكتروني هو اصطیاد الكتروني. ةبیانتهم الشخصیخداع االخریین للحصول على  .14

 قیام موقع بنشر  معلومات عن اداء الحكومة یعتبر جریمة .15

 زیادة حجم الملفات دلیل على االصابة بالفیروسات .16
 الفیروسات یمكن ان تصیب معدات الحاسوب .17
 او مفبركة عن شخص ما او مؤسسة عبر االذاعة التشهیر االلكتروني  یمكن ان یتم بنشر معلومات كاذبة .18

 المسموعة او المرئیة 

 افرز جرائم حاسوب حتىزاد االعتماد على تقنیة الحاسوب  .19

 ال تعتبر جرائم الحاسوب ذات اهمیة قصوى للدولة. .20

 او المؤسسات المشهر بهم. باألشخاصضرر ال  أيال یلحق التشهیر  .21

 لصد محاوالت الدخول للمؤسسة. فوالذيالجدار النار جدار  .22

 الجدار الناري یستخدم لصد محاوالت اختراق النظام .23

 الجدار الناري رقیب على البیانات المرسلة عبر الشبكة .24

 محاولة اختراق أيالجدار الناري یستخدم لحمایة شبكة الحاسوب من  .25

 البیانات المشفرة ال یمكن للمخترق االستفادة منها او استغاللها .26

 ظف بنشر معلومات عن جودة شركته على االنترنت یعتبر جریمة حاسوبقیام مو  .27
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 توقف بعض البرمجیات المثبتة مسبقا عن العمل دلیل على احتمال االصابة بالفیروسات. .28

 یمكن ان یصیب الفیروس البرمجیات و المعدات. .29

 تحدید شخصیة المستخدم من خالل بصمة االصبع اكثر دقة و امان من كلمة المرور. .30

 أمین البرمجیات یتم تطبیق مستوى صالحیة المستخدم قبل تطبیق مستوى تحدید هویة المستخدم.لت .31

 یتم تأمن البرمجیات التطبیقیة باستخدام كال من الجدار الناري  و التشفیر. .32

 امن البرمجیات هو قدرة البرمجیات على تحدید هویة االشخاص المخول لهم استخدامها ومنع االخرین .33

 .لآلخرینفیروس الحاسوب برنامج یمكنه التجسس على بیانتك الشخصیة وارسالها  .34

 یمكن ان ترفع درجة حرارة معالج الحاسوب  بالفیروسات مما یسبب احتراقه. .35

 فیروس الحاسوب یقوم بتحویر البیانات و تشفیرها . .36

 زیادة حجم الملفات المفاجئ دون سبب دلیل على االصابة بالفیروسات. .37

جریمة حاسوب من یرسل رسالة برید الكتروني بها معلومات غیر صحیحة و مغالطة عن احد  لیست  .38
 االشخاص او المؤسسات.

  اسئلة االختیار من متعدد
  
  ؟ألنهالبیانات المشفرة ال یمكن للمخترق االستفادة منها   1
  ال یملك حق الدخول الى الشبكة  أ

  المفهومةال یملك شفرة تحویر البیانات للصورة   ب
  ال یملك حاسوب ذو سرعة عالیة  ح
  مما سبق ءشيال   د
 
  مما یلي یعد طرقة جیدة لتامین البیانات المرسلة عبر الشبكة؟ أي  2
  الشركة فيوضع اجراءات التعامل مع البیانات المهمة   أ

  استخدام برنامج مكافحة للفیروسات  ب
  من حفظ البیانات و تخزینها التأكد  ح
  صالحیة الدخول للبیانات كل حسب مهامه الموظفیناعطاء   د
  
  ماهي افضل طریقة لحمایة البرامج و البیانات فى الحاسوب من التلف بسبب الفیروسات؟  3
  تشغیل شاشة التوقف  أ

  تغییر كلمة العبور  ب
  عدم استخدام االنترنت  ح
  اسطوانات خارج الحاسوباالحتفاظ بنسج احتیاطیة للبرامج و البیانات المخزنة على   د
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  لفیروسات الحاسوب االنتقال عن طریق؟ نال یمك  4
  تغییر شاشة الحاسوب  أ

  تنزیل ملف من االنترنت  ب
  تبادل الملفات باستخدام االقراص  ح
  فتح ملف مرفق رسالة برید الكترونى  د
  
  من جرائم الحاسوب  5
  سرقة وقت الحاسوب  أ

  الحاسوبسرقة بیانات و برامج   ب
  سرقة اقراص الحاسوب  ح
  معدات الحاسوب سرقة  د
  
  اختراق امن البیانات  یعتبر  هاجسا امنیا خطیرا للشركات و المؤسسات بسبب  6
  تطور تقنیة المعلومات  أ

  تساعد المخترقین فى عملهم التيتطور البرمجیات   ب
  تطور تقنیة االتصاالت  ح
  كل ما سبق  د
  
  التجسس الصناعي هو   7
  تراق شبكة  شركة منافسة و الحصول على معلومات منتج جدیدخا  أ

  اختراق بیانات الموظفین فى شركة منافسة و التالعب بها  ب
  استخدام ماركة الشركة المنافسة ووضعها على منتج شركة اخري  ح
  مما سبق ءشيال   د
  
  قیام الموظف ب هيجریمة سرقة وقت الحاسوب   8
  استخدام الحاسوب فى كتابة تقریر مصروفات الشركة  أ

  مصروفاته الشخصیةاستخدام الحاسوب فى كتابة تقریر   ب
  مبیعات الشركةاستخدام الحاسوب فى كتابة تقریر   ح
  مما سبق ءشيال   د
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  استعمال الحاسوب یعتبر جریمة حاسوب فى    9
  تغییر شاشة الحاسوب  أ

  تنزیل ملف من االنترنت  ب
  تبادل الملفات باستخدام االقراص  ح
  جمیع االجابات خاطئة  د
  

  من العبارات التالیة یعتبر صحیحا فیما یتعلق بشراء البرنامج؟ أي  10
  لتثبیته على حواسیبهم ألصدقائكیمكنك اعطاء البرنامج   أ

  عدد من الحواسیب أيعلى  البرنامجیمكنك تثبیت   ب
  حقوق النسخبشرائك للبرنامج تنتقل الیك   ح
  یجب قبول اتفاق رخصة االستخدام الستخدام البرنامج فى حدود الشروط المتفق علیها  د
  

  قرصنة بیانتهم هو استخدام الحاسوب فى خداع االخرین و   11
  جریمة سرقة  أ

  جریمة حاسوب  ب
  جریمة اصطیاد الكتروني  ح
  االجابتان  (ا)  و( د)  د
  

  موظف قام بنشر معلومات منتج جدید لشركته لإلعالن عنه  على االنترنت هو   12
  جریمة حاسوب  أ

  جریمة تجسس صناعي  ب
  جریمة سرقة وقت الحاسوب  ح
  عمل مفید للشركة وال ضرر منه  د
  

   هيلیس ال اضرار كثیرة  التيالجریمة    13
  جریمة اصطیاد الكتروني  أ

  جریمة  تشهیر الكتروني  ب
  جریمة سرقة وقت الحاسوب  ح
  مما سبق ءشيال   د
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  بها يیرسل رسالة برید إلكترونیتعرض للمسائلة القانونیة كل من   14

  معلومات عن منتج جدید بالشركة  ا
  التربع لجمعیة خیریة وهمیة  ب
  معلومات كاذبة و مفبركة عن شخص ما او مؤسسة  ح
  اإلجابتان  (ب) و (د)  د
  

  الكترونیة یلزم توفرالرتكاب جریمة   15
  جهاز حاسوب  أ

  اتصال انترنت  ب
  خدمة برید الكتروني او موقع ویب  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  

  الهدف من االصطیاد االلكتروني بعد الحصول على المعلومات الحساسة من الضحیة  16
  لجمعیة خیریة بإرسالهاالتبرع بها   أ

  او استعمال البطاقة االئتمانیة لشراء سلعالسطو على الحساب المصرفي للضحیة   ب
  اعطاء الضحیة مبلغ من المال  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  

  من وسائل تامین البیانات المرسلة عبر الشبكة  17
  استخدام الجدار الناري و ضمان سریة كلمات المرور  أ

  استخدام التشفیر  ب
  استخدام برامج لسد الثغرات االمنیة فى النظام  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  

  یتم االتصال بالضحیة الصطیاده الكترونیا ب  18
  ارسال رسالة برید الكترونیة   أ

  التحدث معه فى غرف الدردشة  ب
 SMSارسال  رسالة    ح

  جمیع االجابات صحیحة  د
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  ما افضل طریقة لمنع الفیروسات من دخول جهازك  19

  المرن تأكد من تخزین الملفات على القرص  أ
  قم بإیقاف تشغیل الجهاز بعد االنتهاء من استخدامه  ب
  ال تستخدم البرید االلكتروني  ح
  ثبت برنامج مضاد "مكافح"  للفیروسات  د
  

  كیف یستطیع فیروس الحاسوب دخول النظام  20
  عن طریق الفارة  أ

  عن طریق لوحة المفاتیح  ب
  عن طریق مرفق رسالة برید الكتروني  ح
  طریق الطابعةعن   د
  

  مما یلي یعتبر االكثر امانا فیما یتعلق بكلمات العبور " المرور" أي  21
  كلمة المرور ال تتغیر  أ

  تغییر كلمة المرور باستمرار  ب
  ارقام 4وضع كلمة مرور مكونة من   ح
  رموز 4وضع كلمة مرور مكونة من   د
  

  الكترونيلماذا یجب الحذر عند فتح مرفق رسالة برید   22
  قد یحتوى على صور اباحیة  أ

  قد یحتوى على رسالة غیر مرغوبة  ب
  قد یحتوى على فیروسات  ح
  قد یحتوى على معلومات غیر هامة  د
  

  أي مما یلي قد یؤدى الى اصابة الحاسوب بالفیروسات  23
  استخدام الحاسوب لطباعة تقریر  أ

  استخدام برنامج الرسام لتعدیل صورة  ب
  استخدام برنامج  تم فحصة من الفیروسات  ح
  استخدام اقراص من مصادر غیر معروفة لتبادل البیانات بین اجهزة الحاسوب  د
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  أي من الجمل التالیة صحیحة عن انتقال الفیروسات عبر االنترنت  24

  یمكن للفیروس االنتقال عبر رسائل البرید اإللكتروني   أ
  تصفح المواقع المشبوهةیمكن للفیروس االنتقال عند   ب
  یمكن للفیروس االنتقال عند تنزیل برنامج  ح
  قكل ما سب  د
  

  أي جملة عن التشفیر صحیحة  25
  یستخدم التشفیر لضغط المستندات  أ

  ال یمكنك تشفیر رسائل البرید االلكتروني  ب
  التشفیر یحول البیانات بحیث ال یمكن قراءتها  ح
  فعالة لحمایة البیاناتالتشفیر ال یعتبر وسیلة   د
  

  الغرض من الجدار الناري  26
  یمنع المستخدمین المخولین من الوصول للمواقع المحظورة  أ

  یحمى حاسوب الشبكة من الحریق  ب
  یمنع موظفي الشركة من الوصول لإلنترنت اثناء ساعات دوام العمل الرسمیة   ح
  یمنع مستخدمي االنترنت من استخدام البرید اإللكتروني   د
  

  أي مما یلي یشكل مخاطر قانونیة للشركة  27
  قیام بعض الموظفین بالتهرب من العمل  أ

  قیام بعض الموظفین بإرسال معلومات خاطئة او عروض احتیالیة باستخدام برید الشركة االلكتروني  ب
  االمالئیة و النحویة فى رسائل البرید االلكترونيارتكاب الكثیر من االخطاء   ح
  االعتماد بشكل كبیر على رسائل البرید اإللكتروني فى عملیة اتخاذ القرارات  د
  

  ما هو اكثر االشیاء شیوعا الختراق امن بیانات شركة ما  28
  عدم كفایة امان المبنى  أ

  عدم وجود حمایة فعلیة كافیة ألجهزة الحاسوب  ب
  الموظفین المتذمرین داخل الشركة بأعمال التخریبقیام   ح
  الشركة موظفيعدم وجود حمایة كافیة لكلمات العبور بواسطة   د
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  اهم ملفات یلزم اجراء نسخ احتیاطیة لها هيما   29

  ملفات بیانات المستخدم الشخصیة  أ
  ملفات برامج االلعاب  ب
  ملفات نظام التشغیل ویندوز  ح
  تشغیل الطابعةملفات برامج   د
  

  ما اكثر الطرق فاعلیة للمحافظة على االمان باستخدام كلمات المرور  30
  تغییر كلمات المرور بشكل متكرر  أ

  استخدام نفس كلمات المرور لولوج الشبكة و حسابات االنترنت المختلفة  ب
  حفظ كلمات المرور فى ملف على سطح المكتب  ح
  مثل رقم السیارة  تاریخ المیالد رقم البطاقة الشخصیة اختیار كلمات مرور سهلة الحفظ  د
  

  للبیانات على اقراص االحتیاطيما اهمیة النسخ   31
  المساعدة فى نقل البیانات  أ

  حمایة البیانات من الضیاع فى حالة تعطل الحاسوب  ب
  جعل البیانات متوفرة للعدید من المستخدمین  ح
  كل ما سبق  د
  

  مما یلي یمكن استخدامه للسماح للمخولین فقط من الوصول الى البیانات أي  32
  برنامج مكافحة فیروسات  أ

  كلمة المرور  ب
  للبیانات احتیاطينسخ   ح
  البرید االلكتروني  د
  

  مما یلي یعتبر طریقة امنیة مناسبة لحمایة بیانات الشبكة  أي  33
  توفیر الوصول الى البیانات للمستخدمین الغیر مخول لهم   أ

  توفیر الوصول الى البیانات ألى شخص  ب
  توفیر الوصول الى البیانات فقط لألشخاص المخولین  ح
  عدم توفیر الوصول الى البیانات ألى شخص  د
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  تستخدم كلمة المرور  34

  لتسهیل الوصول للبیانات  أ
  لحمایة الحاسوب من المستخدمین الغیر مخول لهم   ب
  لمنح المستخدمین صالحیة الدخول لحواسیب الشبكة  ح
  لحمایة الحاسوب من الفیروسات  د
  

  یسمى جعل البیانات مبهمة  ال یصل الیها اال الشخص المخول بذلك  35
  ضغط  أ

  تشفیر  ب
  فك ضغط  ح
  فك تشفیر  د
  

  من المخاطر االمنیة  36
  تحدید مكان البیانات بسرعة  أ

  توقف الفارة عن العمل  ب
  توقف الطابعة عن استقبال االوامر  ح
  الحذف غیر المتعمد للبیانات  د
  

  فیروس الحاسوب  37
  یمكن ان یصیب الطابعة  أ

  یختفي بمجرد ان یعرض رسالة  ب
  یمكن اكتشافه و تطهیر الحاسوب منه باستخدام برنامج مكافحة فیروسات  ح
  ینتقل من خالل لوحه المفاتیح  د
  

  ...هو . هعند اصابة جهازك بفیروس فان اول ما تفعل  38
  اطفاء الجهاز حتى ال ینتشر الفیروس  أ

  الذهاب الى احد مراكز الصیانة لفحص الجهاز وتنظیفه من الفیروسات  ب
  لمكافحة الفیروسات برامحتثبیت   ح
  نسخ البیانات الهامة على اقراص  د
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قیام شخص بتزویر مستندات خاصة بمؤسسة ما بهدف االساءة و نشرها على االنترنت فان   39
  ذلك یعتبر

  قرصنة معلومات  أ
  اصطیاد الكتروني  ب
  تشهیر الكتروني  ح
  تشفیر الكتروني  د
  

  یعتبر كذل وهمیةتطلب منه التبرع لجمعیة خیریة  SMSخداع الضحیة للحصول على ماله عن طریق رسالة  40
  قرصنة معلومات  أ

  اصطیاد الكتروني  ب
  تشهیر الكتروني  ح
  تشفیر الكتروني  د
  

  احد االضرار التالیة یحدثه فیروس الحاسوب  41
  تغییر شكل خلفیة سطح المكتب  أ

  تغییر شكل ایقونة مؤشر الفارة  ب
  تغییر شكل ایقونة الملفات  ح
  تغییر شكل صفحة الوورد  د
  

  ال یحدثه فیروس الحاسوباحد االضرار التالیة   42
  بطء اداء الجهاز  أ

  انخفاض سعة الذاكرة  ب
  ظهور رسائل غیر اعتیادیة  ح
  انخفاض مستوى الصوت فى الحاسوب  د
  

  فتح ملف مرفق رسالة برید الكتروني ال یعرف مصداقیة مصدره یؤدى الى  43
  الحصول على بعض المعلومات الهامة  أ

  التعرف على اشخاص جدد  ب
  زیادة االعتماد على البرید االلكتروني  ح
  احتمال االصابة بالفیروسات  د



(15)  
 

  
  قیام احد المواقع الخبیثة بأرسال صور اباحیة الى حاسوبك ما الحل إلیقاف ذلك  44

  تشفیر البیانات داخل الحاسوب  أ
  تشغیل الجداري الناري و اعداده لحظر الموقع الخبیث  ب
  عدم استخدام االنترنت على الحاسوب   ح
  ءارسال رسالة الكترونیة الى الموقع لطلب منه عدم ارسال أیشي  د
  

  مخاطر تتعرض لها البیانات الرقمیة  45
  فقدان البیانات و المعلومات غیر المتعمد ( االعطال الفنیة و العبث فى المعدات والشبكة)  أ

  الفیروسات )–( القرصنة المتعمدفقدان البیانات و المعلومات   ب
  التجسس التجاري( تجسس شركة منافسة على االنشطة و الخطط المستقبلیة لشركة اخرى)  ح
  كل ما سبق  د
  

  الثغرات االمنیة للشبكات  46
  یمكن من خاللها سرقة البیانات المرسلة او اتالفها او استغاللها من قبل القراصنة  أ

  نحو أيفرصة للدخول غیر المخول  لشبكات المعلومات و استغاللها على  أيعبارة عن  هي  ب
  منها عدم اعتماد بنیة الشبكة على الجدران الناریة او عدم اعتماد نظام تشفیر البیانات  ح
  كل ما سبق  د
  

  الثغرات االمنیة مثل  47
  استخدام كلمات مرور یمكن توقعها   أ

  عدم استخدام الجدار الناري  ب
  عدم اعتماد تشفیر البیانات المرسلة عبر الشبكة  ح
  كل ما سبق  د
  

  للوقایة من الفیروسات  48
  استخدام برامج مكافحة للفیروسات  أ

  من خلوها من الفیروسات قبل التعامل معها للتأكدفحص االقراص المتبادلة   ب
  تحدیث برنامج مكافحة الفیروسات بصورة دوریة  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
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  االنترنتعند استخدام  لالصطیاد االلكترونيأي من الفعالیات التالیة یمكن أن یكون طریقة   49
  استخدام محرك بحث إلیجاد موقع ویب  أ

  تحمیل ملف من موقع ویب  ب
  اختیار شراء سلع من موقع ویب  ح
  إدخال تفاصیل بطاقة اعتماد من أجل شراء سلعة من موقع ویب  د
  

  الجدار الناري ؟ما هو   50
  نظام أمني صمم لحمایة الشبكات من انقطاع الطاقة  أ

  نظام أمني صمم لحمایة الشبكات من التهدیدات الخارجیة مثل االختراق  ب
  نظام اتصاالت صمم لتسریع الدخول للشبكة  ح
  شبكة ذات تصمیم خاص یمنع فیها تشارك الملفات  د
  

ّ مما یلي هو من دواعي تشفیر   51   البیاناتأي
  لمنع عملیات الحذف المفاجئ للبیانات  أ

  لمنع عملیات الدخول غیر المرخصة على البیانات  ب
  للتأكد من أن البیانات تعمل بالشكل السلیم  ح
ة فیروسات  د ّ   لمنع احتواء البیانات على أی
  
  
  

  عبر الشبكة أمر واقع ومن أمثلة ذلك االصطیاد االلكترونيإن عملیة   52
  تشفیر البیانات لمنع ضیاعها  أ

محاولة غیر شرعیة للحصول على معلومات حساسة مثل أسماء المستخدمین وتفاصیل بطاقة   ب
  االئتمان

  بتحمیل ملفات غیر معروفة من اإلنترنت  ح
  مما ذكر ءشيال   د
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  اسئلة المزاوجة 
  

  او بیاناته الحساسةخداج الضحیة للحصول على مالة   أ  جرائم الحاسوب تنفذ باستخدام  53
  وظیفته حمایة الشبكة من محاوالت االختراق  ب  التشفیر هو  54
  الحاسوب  ح  الجدار الناري  55
  تحویل البیانات الى صورة غیر مفهومة عند قراءتها  د االصطیاد االلكتروني  56
  

بطء فى سرعة الحاسوب   57
  المفاجئ

  افضل باستخدام الصفات الشخصیة  أ

الكترونیة تطلب ورود رسالة   58
منك امدادهم بكلمة مرورك او 

  تأكید بیاناتك

  یفك التشفیر عند المستلم  ب

  انت ضحیة لمحاولة اصطیاد الكتروني  ح  تحدید هویة المستخدم  59
  احتمال اصابته بفیروس  د تشفر البیانات عند المرسل  60
  

  الفصل الثاني
  الحكومة االلكترونیة

*الحكومة دورها االشراف على مصالح الناس و تنظیم مختلف انشطتهم االقتصادیة. و الحكومة تمارس دورها من 
  تقدم الخدمات. التيخالل الهیئات و الوزارات و االدارات المختلفة 

  *تعریف الحكومة االلكترونیة:
جاز الخدمات و االعمال الحكومیة و اسلوب فى الحكم  و االدارة  یعتمد على استغالل تقنیة الحاسوب فى ان هي

  التجاریة.
  *قنوات التواصل مع الحكومة االلكترونیة:

  . االكشاك االلكترونیة3. الهواتف النقالة                   2            االنترنت  .1
  

  تتم بین الحكومة االلكترونیة  التيالتعامالت 
  
القطاع  الحكومة المواطن  

الخا

j k 
l 
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 من المواطن الى الحكومة  لطلب خدمة معینة .1

 من القطاع الحاص للحكومة لطلب معاملة  .2

اجراء یحكم العالقة بین جهات  أيمن الحكومة للحكومة  للحصول على معلومات او اخذ موافقة او  .3
 الحكومة.

  الخدمات االلكترونیة: 
  یمكن الحصول علیها عن بعد بواسطة تقنیات المعلومات و االتصاالت. التيمجموعة معامالت المواطنین  هي

  امثلة من الخدمات االلكترونیة:
 معامالت دفع الفواتیر .1

 استخراج و تجدید الرخص و اذونات مزاولة االعمال .2

 السفر معامالت بطاقة الهویة و جوازات –وفاة  –معامالت استخراج شهادة میالد  .3

 المعامالت المصرفیة .4

  مزایا الحكومة االلكترونیة:
 وسائل االتصاالت. فیهمكان تتوفر  أيوقت و من  أيامكانیة انجازها على مدار الساعة فى  .1

 تسریع انجاز المعامالت و خفض التزاحم على شبابیك التعامل فى االدارات و المؤسسات التجاریة. .2

 المؤسسة). - الحكومة –طراف ( المواطن خفض تكالیف انجاز الخدمات لجمیع اال .3

 خفض مشكلة الحاجة الستغالل المواصالت للسفر و تنامى زحمة المواصالت. .4

 تسهیل انجاز االعمال  و رفع رفاهیة المواطنین .5

 تفادى مشكلة ضیاع المستندات معامالت و صعوبة حفظها و تخزینها . .6

  نماذج من خدمات و معامالت الحكومة االلكترونیة :
 خدمات االحوال الشخصیة : تسجیل الموالید و االبالغ عن الوفاة عن بعد. .1

 االنتخاب االلكتروني: اجراء عملیات االنتخاب و التصویت عن بعد. .2

الویب ذات العالقة و استعراض فرص العمل المعروضة فى  التوظیف االلكتروني: خدمة الدخول الى مواقع .3
ول على فرصة العمل . ویتم ابالغ المتقدمین للحصول علي فرصة القطاعین العام و الخاص و التقدم للحص

 معلومات الكترونیة. بأيالعمل 

 استصدار الرخص و اذونات مزاولة االعمال .4
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عبارة عن خدمة شراء السلع عبر المواقع المعنیة ، و توصیل البضاعة للزبون دون  هيالتجارة االلكترونیة :  .5
 شخصیة للبضاعة.اللجوء الى االسواق او المعاینة ال

التعلیم االلكتروني :تشمل خدمة الدراسة عن بعد و توفیر المحتوى التعلیمي الرقمي الذي یدعم التعلیم  .6
االمور متابعة اداء ابنائهم و التواصل مع المدارس و المشرفین  ألولیاءالتقلیدي و توفر هذه الحدمة فرصة 

 عن بعد.

و كذلك التاریخ العالجي له لیصبح الرعایة الصحیة االلكترونیة : تشمل تخزین المعلومات الصحیة للمواطن  .7
 و غیرها. دون اصطحاب السجالت الطبیة و نتائج  التحالیل عالجيمركز  ألىمتوفر 

  اخى الطالب یمكنك زیارة المواقع التالیة لالطالع على الحكومات االلكترونیة لتلك البلدان
  الموقع االلكتروني  البلد

 WWW.DUBAI.AE  حكومة دبي االلكترونیة

 WWW.BAHRAIN.BH  حكومة البحیرین االلكترونیة

 WWW.TUNISIE.GOV.TN  بوابة تونس االلكترونیة

  
  

  :  اهمیة الحكومة االلكترونیة للبلدان النامیة
 وسیله لتحقیق الدیمقراطیة و اعالء صوت المواطن. .1

لكشف و تعریة الفساد االداري و تعطیله و كذلك خفض االبتزاز و المحسوبیة وذلك بخفض تفتح افاق واسعة  .2
 الحاجة للذهاب الى شبابیك المعامالت  و مقابلة المسؤولین .

توفر للمواطن فرصة للرقابة على اداء الحكومة و ذلك من خالل االطالع على معلومات الحكومة بشافیة  .3
 االنترنت.عبر نشرها بطریقة مدروسة على 

من خاللها یمكن تكثیف التواصل بین مؤسسات المجتمع المدني عبر المنتدیات االلكترونیة و مواقع التواصل  .4
 االجتماعي.

  مراحل تحول الحكومة التقلیدیة الى الحكومة االلكترونیة :
  

  اربع مراحل لالنتقال الى نمط الحكومة االلكترونیة:
 التواصل ذي االتجاه الواحد": " مرحلة الحكوميمرحلة الظهور  .1

  تتمیز تلك المرحلة ب
  الحكومیة كالوزارات و الهیئات العلیا لإلدارات.توفر المعلومات الحكومیة من خالل المواقع االلكترونیة 1
  .یمكن تنزیل النسخ االلكترونیة لبعض النماذج الحكومیة الستخدامها فى المعامالت الورقیة.2
  .تحوى المواقع على عناوین االتصال بالدائرة االلكترونیة 3
  . المعلومات المتوفرة فى المواقع ال یتم تحدیثها باستمرار.4

http://www.DUBAI.AE
http://www.BAHRAIN.BH
http://www.TUNISIE.GOV.TN
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و الهاتف الجوال فى مختلف   باألنترنتلتفعیل هذه المرحلة یحب على الدولة التوسع فى توفیر وسائل االتصال 
  ارجاء البالد.

  
  . مرحلة النشر االلكتروني:2

  تتمیز تلك المرحلة ب:
  تحسین وزیادة سرعة االنترنت . 1
  . تخفیض اسعار خدمات االنترنت.2
  . زیادة عدد مواقع الحكومیة و المعلومات یتم تحدیثها باستمرار.3
 یمكن لزائري المواقع تنزیل نسخ الكترونیة للنماذج الحكومیة و ملؤها الكترونیا ثم ارسالها الى الدائرة عبر البرید. 4

  االلكتروني كنسخ ورقیة من اجل انجاز معامالت  مختلفة و متابعة انجازها الكترونیة.
  
  . مرحلة التفاعل و تبادل البیانات3

  تتمیز تلك المرحلة ب
. وجود موقع رئیسي یطلق علیة البوابة االلكترونیة للدولة الذي یربط المواطنین مباشرة مع مواقع الوزارات و 1

  المختلفة.المؤسسات الحكومیة 
. یمكن للمواطن اجراء المعامالت عبر االنترنت  بان یقوم بتنزیل نسخ الكترونیة للنماذج و ملؤها و ارسالها للجهة 2

  الحكومیة  و تلقي الردود حول نواقص استكمال المعامالت.
و خطورة قرصنتها فان التقنیین یهتمون  ةالحكومة اإللكترونی. نظرا لحساسیة المعلومات المتبادلة بین المواطن و 3

  باتخاذ افضل السبل لحمایة البیانات و التصدي ألعمال القرصنة المحتملة لها.
  
  . مرحلة تكامل الخدمات و انجاز المعامالت:4

  تتمیز ب
ان  . في  هذه المرحلة ال حاجة للحضور الشخصي للزبون و انجاز المتطلبات لوحده، اذ یمكن للمصلحة المعنیة1

و اعفائه من الذهاب لكل ادارة على  تقوم بذلك الیا دون اثقال كاهل المواطن بالحواجز االداریة بین ادارة واخري .
  حدة.

  من هویة صاحب المعاملة. للتأكدتتمیز هذه المرحلة باستخدام التوقیع االلكتروني .2
  العتماد.. تعتمد على اجراء عملیات السداد االلكتروني االمن عبر بطاقات ا3
  

  تحدیات تطبیق الحكومة االلكترونیة
  .التحدیات الفنیة :1
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* العمل على توفیر البنیة التحتیة المالئمة من تقنیات المعلومات و االتصاالت مثل نسبة المواطنین المالكین 
  للحواسیب و معدل وصول االنترنت للمنازل.

  تخلف البنیة التحتیة فى قطاع االتصاالت و عدم انتشار االنترنت فى اماكن شاسعة من بلدان العالم الثالث. أي
مع  اإلیجابي. التحدیات البشریة : تتمثل فى معدل امیة الحاسوب لدى المواطنین و استعدادهم للتعلم والتعاطي 2

  الخدمات االلكترونیة.
ات االستبدادیة على تهمیش دور المواطن و عدم تمكینهم من االطالع على  حرص الحكوم .التحدیات السیاسیة: 3

  قدر كبیر من المعلومات الحكومیة.

  Sاو   R  اسئلة
 ادارة شئون المواطنین و االشراف على مصالحهم االقتصادیة . هيوظیفة الحكومة  .1

 بدون اتصاالت و انترنت ال وجود للحكومة االلكترونیة .2

متوفرة فقط للشركات و المواطن مطالب الحضور الشخصي إلنجاز االعمال و  الخدمات االلكترونیة .3
 الحصول على الخدمات.

 یتم تقدیم الخدمات االلكترونیة فى االدارات الحكومیة فى اوقات الدوام الرسمي. .4
 الحضور الشخصي هو احد الممیزات للحصول على الخدمات االلكترونیة  .5

 .المعلومات یعتبر خدمة الكترونیةشراء حاسوب من مراكز تقنیة  .6

 یتم تجنیب المواطن مراجعة كل دائرة حكومیة على حدة النشرفى مرحلة  .7

  
  الحكومة االلكترونیة تعني..  1
  حكومة الدولة یتم فیها استغالل المعلومات و االتصاالت فى تنظیم االنتخاب  أ

  معلومات فى انجاز الخدمات و االعمال الحكومیة والتجاریةاسلوب فى الحكم و االدارة یعتمد على استغالل تقنیة ال هي  ب
  اسلوب تتم بواسطته ادارة القطاعات الحكومیة المهتمة بصناعة تقنیات المعلومات و االلكترونات  ح
  تقدم لمواطنیها بریدا الكترونیا مجانیا. التيالدولة   د
  
  
  من الخیارات التالیة یعد میزة للخدمات االلكترونیة أي  2
  ساعات العمل محدودة  أ

  االتصال وجها لوجه مع مقدم الخدمات  ب
  ایام فى االسبوع 7ساعة یومیا  24تقدیم الخدمات متوفر على مدى   ح
  كل ما سبق  د
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  تحتاج للحصول على الخدمات االلكترونیة الى  3
  حاسب متصل بكامیرا  أ

  حاسب متصل بطابعة  ب
  حاسب متصل باإلنترنت  ح
 DVDحاسب متصل بجهاز   د

  
  ضمن مراحل انجاز الحكومة االلكترونیة خدمة البوابة تبرز فى ...  4
  مرحلة النشر  أ

  مرحلة الظهور الحكومي  ب
  مرحلة التفاعل  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د
  
  فى مرحلة ... یتم تجنیب المواطن مراجعة كل دائرة حكومیة على حدة  5
  مرحلة النشر  أ

  الظهور الحكوميمرحلة   ب
  مرحلة التفاعل  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د
  
  مرحلة اتصال ذات اتجاه واحد بین الحكومة االلكترونیة و المواطن هيمرحلة...  6
  مرحلة النشر  أ

  مرحلة الظهور الحكومي  ب
  مرحلة التفاعل  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د
  
  االلكترونیة عبر العدید من الوسائل باستثناءیمكن التواصل مع الخدمات و المعامالت   7
  االنترنت  أ

  الهاتف الجوال  ب
  وسائل البرید الورقي  ح
  الشبكات  د
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  ألنهاالحكومات االستبدادیة تمنع ظهور الحكومة االلكترونیة   8
  تعمل على زیادة الخضوع لالبتزاز اثناء انجاز المعامالت  أ

  البنیة التحتیة لتقنیة المعلوماتتحتاج الى اموال طائلة لتطویر   ب
  تعزز الشفافیة وتفرض الرقابة على اداء ادارات الحكومیة المختلفة  ح
  الكوادر الفنیة للتشغیل كال تمل  د
  
  
  یمكن التواصل مع خدمات و معامالت الحكومة االلكترونیة عبر العدید من الوسائل عدا..  9
  الهاتف النقال  أ

  االنترنت  ب
  الحاسوبشبكات   ح
  الحضور الشخصي لشبابیك التعامل فى االدارات الحكومیة  د
  

  احد النماذج التالیة ال یعتبر من خدمات و معامالت الحكومة االلكترونیة   10
  خدمات االحوال الشخصیة  أ

  خدمات التعلیم االلكتروني  ب
  خدمات مكافحة جریمة سرقة الحواسیب  ح
  الرخص و اذونات مزاولة االعمالخدمات االلكترونیة الستصدار   د
  

  اخر مرحلة من مراحل الحكومة االلكترونیة  11
  مرحلة التفاعل و تبادل البیانات  أ

  مرحلة النشر االلكتروني  ب
  مرحلة الظهور االلكتروني  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د

  اول مرحلة تواصل ذي االتجاهین هي التيالمرحلة   12
  تبادل البیاناتمرحلة التفاعل و   أ

  مرحلة النشر االلكتروني  ب
  مرحلة الظهور االلكتروني  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د
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  تتوفر بوجود البوابة االلكترونیة التيالمرحلة   13
  مرحلة التفاعل و تبادل البیانات  أ

  مرحلة النشر االلكتروني  ب
  مرحلة الظهور االلكتروني  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د
  

للحضور الشخصي للزبون و انجاز المتطلبات اذ یمكن للمصلحة  ةال حاج التيالمرحلة   14
  .. هيعلى حدة  جهةالمعنیة ان تقوم بذلك تلقائیا دون حاجة الزبون بمراجعة كل 

  مرحلة التفاعل و تبادل البیانات  أ
  مرحلة النشر االلكتروني  ب
  مرحلة الظهور االلكتروني  ح
  الخدماتمرحلة تكامل   د
  

  تواجه فرص نجاح تجارب الحكومة االلكترونیة  التيمن التحدیات   15
  تحدیات تقنیة  أ

  تحدیات سیاسیة  ب
  تحدیات دولیة  ح
  االجابتان  ا  و ب  د
  

یمكن للمواطن تنزیل نسخ الكترونیة من المستندات الحكومیة و ملؤها الكترونیا و ارسالها للدائرة  التيالمرحلة   16
  الحكومیة عبر البرید االلكتروني

  مرحلة التفاعل و تبادل البیانات  أ
  مرحلة النشر االلكتروني  ب
  مرحلة الظهور االلكتروني  ح
  مرحلة تكامل الخدمات  د
  

  وظیفة الحكومة  17
  توفیر الخدمات للمواطنین و المؤسسات  أ

  ادارة شئون المواطنین  ب
  االشراف على مصالح الناس  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
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  متى ال یمكن المواطن الحصول على الخدمات االلكترونیة  18
  لمكاتب االدارات الحكومیة الرسميعند انتهاء الدوام   أ

  عندك یكون االتصال االنترنت بطئ  ب
  عندما ال تتوفر حكومة الكترونیة للدولة  ح
  جمیع االجابات خاطئة  د
  

  الى حكومة الكترونیة البد ان تمر بمراحل عددها التقلیدیةعند تطویر الحكومة   19
  2  أ

  1  ب
  4  ح
  3  د

  اسئلة المزاوجة
تقنیة المعلومات و االتصاالت   20

  و شبكات الحاسوب
  تعامالت الكترونیة تتم بین القطاعات الحكومیة  أي  أ

التفاعل بین الحكومة و   21
  الحكومة یعني

  خفض تكلفة انجاز االعمال  ب

تساعد الحكومة االلكترونیة   22
  على

  عند غیاب الرقابة على اداء الحكومة  ح

توفر امكانیة لتقدیم الخدمات المختلفة فى الحكومة   د ینتشر الفساد االداري  23
  االلكترونیة

  
مراكز خدمیة یمكن من خاللها الحصول على   أ  مرحلة االتجاه الواحد تسمى مرحلة  24

  الخدمة االلكترونیة
  التقنیة و البشریة و الفنیة و السیاسیة  ب  االكشاك االلكترونیة  25
تواجه الحكومة االلكترونیة العدید   26

  من التحدیات منها
  الحكومة االلكترونیة  ح

تسهیل انجاز االعمال و رفع معدل   27
 رفاهیة المواطن من ممیزات

  الظهور الحكومي  د
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  الفصل الثالث
  غیر قانونیة: ممارسات

 و زراعة الفیروسات لتخریب او سرقة قواعد البیانات. ارسال .1

 نسخ البرامج و االستخدام غیر المصرح به. .2

 بیانات عیر صحیحة او تزویرها. بإدخالالتالعب  .3

 كلمات العبور و العبث فى معلومات االشخاص و المؤسسات ذات العالقة.سرقة  .4

 انتحال شخصیات وهمیة او حقیقیة او انتحال شخصیة المواقع. .5

ال یتواجدان فى نفس المكان و ال تتوفر فرصة  أيعقود تبرم فوریا بین شخصین غائبین التعاقدات االلكترونیة : 
  . للتحقق من الهویة و حجیة الوثائق

  من الهویة و حجیة الوثائق عن طریق التوقیع االلكترونیة. قللتحقالطریقة المستخدمة  و
صغیر مكون من الحروف و االرقام  و الرموز اإللكترونیة و هو المفتاح  رقميالتوقیع االلكتروني : هو ملف 

  تصدرها احدى الجهات الحكومیة. التيالخاص بالشهادة الرقمیة 
  الخصوصیة:المعلومات الشخصیة و 

یجوز للدولة نشر  المواطن. وهناك تشریعات تمنع منح المعلومات الشخصیة للمواطن ألى جهة اال بإذن مسبق من 
معلومات المواطن الشخصیة  عندما یتعلق االمر بمسألة االضرار بالمصلحة العامة او كشف حاالت الفساد او 

  المساعدة فى المالحقات الجنائیة.
  المعلومات:حریة االطالع على 

الحصول على المعلومات المملوكة للدولة حق تشریعي للمواطن، مما یسمح للمواطن الرقابة على اداء الحكومة وهو 
  تمیز الحكومات الدیمقراطیة. التياحد مؤشرات الشفافیة 

ة الدولة  او قد یسبب نشرها ضررا بأمن او سیاد التيتلك المعلومات  هي. اال انه هناك معلومات یمنع تداولها و 
  انتهاكا لخصوصیة االفراد.

  قرصنة البرمجیات:
  عملیة نسخ البرامج و استخدامها بدون دفع ثمنها للشركة او الفرد الذي قام بتصنیعها. هي

فى  )علمي - ادبي  –نص فنى  - عمل فكري ( كالبرمجیات و النصوص االلكترونیة أيمؤلف  قالفكریة: حالملكیة 
  ستخدامه دون اذن. عدم السماح لآلخرین با

  رخص البرامج :
رخصة ملحقة بالبرامج التجاریة لتقید المستخدم بوثیقة قانونیة تحكم استعمال او اعادة توزیع  هيرخصة االستخدام 

  البرامج المحمیة بحقوق النسخ.
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  انواع رخص البرامج:
 برامج تجاریة .1

 برامج مجانیة .2

 برامج مفتوحة المصدر .3

 برامج تجریبیة .4

  البرنامجانواع رخص 
 رخصة المستخدم الواحد .1

 رخصة متعددة االستخدام .2

  مثال على القرصنة:
الشخصي فى  حاسوبهقیام موظف باستغالل اقراص نظام تشغیل ویندوز المتوفر لدى الشركة و قیامه بتنصیبها على 

  برمجیات النظام منتجيالعملیة تعتبر تعدى على حقوق الملكیة الفكریة لمؤلفي او  هالمنزل. هذ

  Sاو   R  اسئلة***
 یتم ابرام العقود االلكترونیة بین طرفین ال یتواجدان فى نفس المكان. .1

 التوقیع االلكتروني یختلف عن الشهادة الرقمیة .2

 التوقیع االلكتروني ینتج من الشهادة الرقمیة .3

 .باألشخاصقد تستغل بیاناتك الشخصیة المتبادلة عبر االنترنت بالحاق الضرر  .4

 ات الشخصیة یعتبر قانونیاتبادل المعلوم .5

 هناك معلومات ال یمكن تداولها اال بحكم القانون .6

 نص ینشر على االنترنت هو نص ینتهك قانون الملكیة الفكریة. أي .7

 شراء البرامج ال یعنى ملكیتها بل هو ترخیص استخدام .8

 البرمجیات التجریبیة یمكن استخدامها لفترة محدودة دون دفع ثمنها .9

 یبیة یمكن استخدامها لعدد معین من المرات دون دفع ثمنها.البرمجیات التجر  .10

 رخصة للمستخدم الستخدام البرنامج على اكثر من حاسوب فى المنزل. هيرخصة المستخدم الواحد  .11

 یمكن ألي شخص اعادة نشر المعلومات الموجودة على االنترنت بدون ذكر مالكها االصلي. .12

 الكترونیا.بعض الدول ال تعترف بالعقود المبرمة  .13
  من الممارسات الغیر قانونیة  1
  ارسال و زراعة الفیروسات لتخریب او سرقة قواعد البیانات.  أ

  سرقة كلمات العبور و العبث فى معلومات االشخاص و المؤسسات ذات العالقة  ب
  بیانات عیر صحیحة او تزویرها بإدخالالتالعب   ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
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  و حجیة الوثائق استخدم  التحقق من الهویةلحل مسالة   2
  التوقیع االلكتروني  أ

  بصمة االصبع  ب
  البرید االلكتروني  ح
  مما سبق يءال ش  د
  
   هيالمعلومات ال تسمح الدول باطالع مواطنیها علیها   3
  تتعلق بحقوق المواطنین التيالمعلومات   أ

  تمس سیادة  و أمن الدولة التيالمعلومات   ب
  الحكومة بأداءتتعلق  التيالمعلومات   ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
   هيالبرامج   4
  كیان معنوي  أ

  یمكن نسخها بسهولة  ب
  یمكن قرصنتها   ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
  قرصنة البرمجیات تعني  5
  شراء البرامج االصلیة  أ

  بیع البرامج المنسوخة دون اذن مالكیها  ب
  بترخیص من الشركة المنتجة لهاتوزیع البرامج   ح
  كل ما سبق  د
  
  قراصنة البرمجیات هم  6
  مالكي البرمجیات االصلیین  أ

  الذین ینسخون و یستخدمون البرمجیات دون دفع ثمنها  ب
  الذین یستولون على البیانات الشخصیة من الحواسیب  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
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 التيالرخصة  عما نو مدیر شركة یرید تثبیت برنامج مكافحة للفیروسات فى حواسیب الشركة   7

  استخدامها علیه  یجب
  رخصة المستخدم الواحد  أ

  رخصة  متعددة االستخدام  ب
  رخصة تجریبیة  ح
  رخصة مجانیة  د
  
  
  سخ قانونیا دون الحصول على رخصة؟نما نوع البرنامج الذي یمكن ان ی  8
 Freewareبرنامج مجاني   أ

 برنامج تجاري  ب

 Open Sourceبرنامج مصدر مفتوح    ح

  مما ذكر ءشيال   د
  
  رخصة ملحقة بالبرامج التجاریة ل..... هيرخصة االستخدام   9
  حمایة الحاسوب من جمیع الفیروسات  أ

  المحمیة بحقوق النسخ البرامجتقید المستخدم بوثیقة قانونیة تحكم استعمال او اعادة توزیع   ب
  حمایة البیانات من االختراق  ح
  الزام المستخدم قانونیا بان یكون موزع للبرنامج  د
  
  
  
  

  االسم الذي یطلق على البرنامج الذي یسمح باستخدامه مجانا  10
 Freewareبرنامج مجاني   أ

 برنامج تجاري  ب

 Open Sourceبرنامج مصدر مفتوح    ح

  مما ذكر ءشيال   د
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  یسمى حق استخدام البرنامج ب  11
  رخصة  أ

  تصریح  ب
  حقوق نسخ  ح
  براءة اختراع  د
  

  تعرف قرصنة البرمجیات ب  12
  نسخة احتیاطیة للبرنامج  أ

  للبرنامج ءاالستخدام السي  ب
  استخدام نسخة غیر مسجله للبرنامج  ح
  تعدیل وتطویر البرنامج بدون اخذ اذن من مالكه  د
  

  من الجمل التالیة عن التوقیع االلكتروني صحیحة أي  13
  یشفر محتویات البرید االلكتروني تلقائیا  أ

  من توقیعك الحقیقي هصورة ما خوذ  ب
  یستخدم للتحقق من هویة المستخدم  ح
  يیستخدم إلضافة لمسة شخصیة لرسائل البرید اإللكترون  د
  

  الشهادة الرقمیة  14
  المتعاملین الكترونیاتستخدم للتحقق من هویة   أ

  تستخدم لحجیة الوثائق القانونیة  ب
  تستخدم لمنح التوقیع االلكتروني  ح
  كل ما سبق  د
  

تحتوى االنترنت على العدید من الكتب االلكترونیة لالستخدام المجاني اال ان قیام شخص ما بنشر هذه   15
  على انتهاك.. الكتب على موقعه  دون االشارة الى مؤلفها االصلي یعد مثاال

  حقوق النسخ  أ
  الملكیة الفكریة  ب
  العالمة التجاریة  ح
  سرقة الهویة  د
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تحتوى االنترنت على العدید من الكتب االلكترونیة اال ان قیام شخص ما بشراء كتاب ثم قیامة بنسخ الكتابة و بیعه   16

  لآلخرین  یعد مثاال على انتهاك..
  حقوق النسخ  أ

  الفكریةالملكیة   ب
  العالمة التجاریة  ح
  سرقة الهویة  د
  

  مما یلي یعتبر مخالفا قانونیا أيقد یعطى الزبائن بعض بیاناتهم الشخصیة لشركة او مؤسسة   17
  قیام الشركة بتخزین البیانات الشخصیة للزبائن فى قاعدة بیانات  أ

  شركة احرى دون اخذ اذن من الزبائن بذلك عتبادل الشركة هذه البیانات م  ب
  قیام الشركة بحذف البیانات عن طریق الخطأ  ح
  ارسال عروض خاصة الى الزبائن  د
  

  عند شراؤك لبرنامج ما یمنحك  18
  الملكیة الفكریة  أ

  حقوق النسخ  ب
  رخصة االستخدام  ح
  التوقیع االلكتروني  د
  

  التوقیع االلكتروني هوعند شراؤك لشهادة رقمیة فان   19
  المفتاح العام  أ

  المفتاح الخاص  ب
  رخصة المستخدم  ح
  الملكیة الفكریة  د
  

  التوقیع االلكتروني هو  20
  تعریف ممیز للمستقبل  أ

  تشفیر الرسالة البریدیة  ب
  إرسال رد مقروء للمرسل  ح
  تعریف ممیز للمرسل  د
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  ... هيالبیانات الشخصیة للمواطن المخزنة على حواسیب الشركة   21

  ملك الشركة ویمكنها استغاللها و تبادلها مع االخرین بدون اذن الموظف  أ
  من المواطن بإذنللشركة استغاللها اال  نال یمكملك المواطن و   ب
  ویمكن استخدامها و االتجار بها الدولةملك   ح
  بیانات ال تهم الشركة  د
  

  عند قیام جهة دولیة بطلب بیانات ارقام الهواتف النقالة من الدولة ما موقف الدولة  22
  ترفض الن ذلك یهدد تشریعات الخصوصیة للمواطنین وتعدى على سیادة الدولة  أ

  بیانات عامة اتقبل ال نه  ب
  تعطي بیانات االفراد و تخفى بیانات الحكومة  ح
  مما ذكر ءشيال   د
  

  قیام شركة اتصال بنشر بیانات ارقام الهواتف النقالة على االنترنت تكون انتهكت...عند   23
  تشریعات الخصوصیة  أ

  رخصة االستخدام  ب
  حقوق النشر  ح
  حقوق النسخ  د
  

هذا  عند اشتراكك فى خدمة برید الیاهو طلب منك تعبئة نموذج لبیاناتك الشخصیة وفى اسفل النموذج جملة "  24
  جهة أي" فهل یجوز للیاهو تبادل تلك المعلومات مع یةالموقع یقوم بتجمیع البیانات الشخص

  على ذلك عند اشتراكك قانونیا لموافقتك كنعم یجوز ویعتبر ذل  أ
  غیر قانونیا النتهاك الخصوصیة كیعتبر ذل یجوز و ال  ب
    ح
  

  قرصنة البرمجیات هي  25
  بیعها بصورة غیر رسمیةسرقة  اقراص البرمجیات و   أ

  تهریب اقراصها عبر الدول  ب
  نسخ البرمجیات و استخدامها و تداولها دون اذن مالكیها او مؤلفیها االصلیین  ح
  دخول اشخاص غیر مخول لهم وسرفة البرمجیات  د
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  البرمجیات هيیمكنك تعدیلها و تطویرها دون اذن من مالكیها الفكریین  التيالبرمجیات   26

  التجاریة  أ
  المجانیة  ب
  مفتوحة المصدر  ح
  التجریبیة  د
  

  یمكنك استخدامها لفترة زمنیة غیر محددة دون دفع ثمنها هي البرمجیات  التيالبرمجیات   27
  التجاریة  أ

  المجانیة  ب
  مفتوحة المصدر  ح
  التجریبیة  د
  

  تعبر حكرا لمالكیه و مؤلفیها االصلیین هي البرمجیات التيالبرمجیات   28
  التجاریة  أ

  المجانیة  ب
  مفتوحة المصدر  ح
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  التجاریة  أ
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  المجانیة  ب
  مفتوحة المصدر  ح
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یتم تصدیق المستندات   34
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  انتهاك لحق الملكیة الفكریة  ب

اعادة نشر الكتب االلكترونیة   35
  دون اذن مؤلفیها

  یلزم رخصة مستخدم واحد  ح

استخدام البرنامج فى حاسوب   36
 واحد

  البرامج التجاریة  د

  
  باستخدام التوقیع االلكتروني  أ  البرمجیات مفتوحة المصدر  37
  یعد عملیة محفوفة بالمخاطر االمنیة   ب  یتم توثیق العقود االلكترونیة  38
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  الوسائط المتعددة
  Sاو   R  ***اسئلة

 فیدیو). –اصوات  –صور–رسوم  –نوع من البیانات( نصیة  أيالوسیط هو وعاء افتراضي لتمثیل  .1

 یسمعها و یشاهدها و یمارسها التي% من المعلومات 70یتذكر االنسان  .2

 لتحریر الصور الثابتة. PAINTیستخدم برنامج الرسام  .3

 SOUND  RECORDERلتسجیل مقاطع الفیدیو یستخدم برنامج  .4

 لمشاهدة فیلم مرئي یستخدم برنامج عارض الوسائط .5

 الوسائط المتعددة لمعدات مختلفة  إلعدادها او تشغیلها.نظرا لطبیعتها تحتاج  .6

 الماسح الضوئي یعمل على نقل الصور و المستندات من الصیغة الورقیة الى الصیغة الرقمیة .7

 شاشة العرض قدیما كانت تعرض النصوص فقط. .8

 ملفات صوت. هي WMVالملفات ذات االمتداد  .9

 ملفات فیدیو. هي WMVالملفات ذات االمتداد  .10

  اسئلة االختیار من متعدد
  عناصر الوسائط المتعددة هي  1
  النصوص و الصور  أ

  الرسوم الثابتة و الصوت  ب
  الصور و الرسوم المتحركة  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
  لتحریر الرسوم الثابتة نستخدم برنامج  2
  عارض الوسائط  أ

  الرسام  ب
  مسجل الصوت  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
 یستخدم في MOVIE MAKERبرنامج منتج االفالم   3

  انشاء و تجهیز الصور الثابتة  أ
  انشاء و تجهیز ملفات الصوت  ب
  انشاء و تجهیز االفالم  ح
  جمیع االجابات خاطئة  د
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  الرسوم المتحركة هي  4
 تعرض بشكل تزامني فتبدو كأنها تتحرك التيسلسلة من الرسوم و الصور  الثابتة    أ

 فیدیو اتم تصویرا بكامیر  صور  ب

 صور تم تجهیزها باستخدام الماسح الضوئي  ح

 صحیحة جمیع االجابات  د

  
  یمكن تسجیل الصوت برنامج المسجل و استخدام اداة  5
 القط الصوت  ا

  السماعات  ب
  بطاقة الصوت  ج
 االجابتان (ا) و (ج) معا  د

  
   هيمشاهد طبیعیة لحیوانات تتحرك   6
  مقطع صوتي  أ

  مقطع رسوم متحركة  ب
 مقطع فیدیو   ح

  جمیع االجابات خاطئة  د
  
  استخدام الوسائط فى عقد المؤتمرات یعني  7
 عقد اجتماع بین اشخاص یتواجدون فى اماكن جغرافیة متباعدة  أ

 انشاء ملفات فیدیو و تبادلها بین المجتمعین  ب

 جمع االشخاص فى قاعة اجتماعات معا  ح

 خاطئةجمیع االجابات   د

  
  ل تستخدم الوسائط المتعددة فى التدریب االفتراضي  8
 رفع كفاءة  االفراد  أ

 توفیر مستلزمات التدریب االستهالكیة  ب

 المحافظة على ارواح المتدربین فى المهن الخطرة  ح

  جمیع االجابات صحیحة  د
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  فى الصحافة االلكترونیة  9
  باألخبار المنشورةتدعم االخبار بمقاطع فیدیو تتعلق   أ

  التفاعل مع الخبر أيتمكن القارئ من التعلیق و ابداء رأیه على االخبار   ب
  تتیح للقارئ متابعة االخبار االخرى ذات الصلة  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  

  االكثر استفادة من استخدام الوسائط المتعددة فى التعلیم   10
  التعلیم التقني  أ

  التعلیم العالي  ب
  ریاض االطفال  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  

  مكونات الصحافة االلكترونیة  11
 النصوص و الصور الثابتة  أ

 الرسوم المتحركة و االصوات  ب

 مواد اعالمیة سمعیة و بصریة  ح

 جمیع االجابات صحیحة  د

  
  بشكل متزامنمقاطع یتم انتاجها من الصور تعرض   أ   التي% من المعلومات 70یتذكر االنسان   12
  برنامج منتج االفالم  ب  الصور المتحركة  13
  برنامج الرسام  ح  لتحریر الفیدیو نستخدم  14
  یتلقاها عن طریق السمع و المشاهدة و الممارسة معا  د لتحریر الصور نستخدم  15
  

لسماع االصوات الصادرة من الحاسوب   16
  نستخدم

  لرفع كفاءة االفراد  أ

الصور الثابتة عند عرص سلسلة من   17
  بشكل متزامن

  القط الصوت  ب

  السماعات  ح  یستخدم التدریب االفتراضي  18
  تظهر و كأنها متحركة  د الصوت الى الحاسوب نستخدم إلدخال  19
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  االمتداد الذى یمكن ان صورة ثابتة او صورة متحركة  20

 BMP  أ

 GIF  ب

 JPEG  ح

 جمیع االجابات صحیحة  د

  
  متصفح لإلنترنتالبرنامج التالي   21

 مایكروسفت اكسبلورر  أ

 موزیال  ب

 فایرفوكس  ح

 صحیحة جمیع االجابات  د

  

  الفصل الخامس
  Sاو   R  اسئلة

  
 .ةالتقدیمیض و یمكن ادراج الصور الى العر  .1

 االستعانة بالوسائط المتعددة یجعل المتلقي اكثر تركیزا و انتباها. .2

 یحتوى العرض على فیدیو. أيال یمكن  .3

 الشریحة االفتراضیة هو عنوان وعنوان فرعيتخطیط  .4

 العروض التقدیمیة تسهل طرح فكرة معینة .5

 النص افضل من الصور لعرض الفكرة .6

  اسئلة االختیار من متعدد
  
  لترتیب افكار متحدث امام جمهور یستخدم  1
 ماسح ضوئي  أ

 برنامج عروض تقدیمیة  ب

 الة تصویر رقمیة  ح

 جمیع االجابات خاطئة  د
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 طباع جید فان العرض یجب انناجل جعل العرض اكثر تشویقا و لترك ا من  2

  یكون مجهز بالشرائح الشیقة  أ
  مملةال یتخلله عرض شرائح   ب
  یتم اضافة الصور و الفیدیو للشرائح  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
 یمكن ادراج ملف فیدیو  3

  ننقر على فیلم من تبویب ادراج  أ
  الصفحة الرئیسیة تبویبننقر على فیلم من   ب
  ننقر على فیلم من تبویب عرض  ح
  ننقر على فیلم من تبویب حركات  د
  
 عند النقر على فیلم من تبویب ادراج فانة سیدرج  4

  نص  أ
  ملف صوتي  ب
  ملف فیدیو  ح
  صورة ثابتة  د
  
  وجود رمز على شكل مكبر الصوت على الشریحة یدل على  5
 بالحاسوباتصال مكبر الصوت   أ

 احتواء الشریحة على مكبر صوت  ب

 احتواء الشریحة على ملف صوتي  ح

  فیدیواحتواء الشریحة على ملف   د
  
  القصاصات الصوتیة  الجاهزة تستخدم لعرض  6
  صوت التصفیق  أ

  صوت رنین الهاتف  ب
  اصوات شائعة اخرى  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
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  تستخدم الوسائط المتعددة  أ  برنامج البوربوینت یستخدم  7
لجعل العرض التقدیمي اكثر   8

  تشویقا
  بطریقة السحب و االفالت  ب

لتغییر مكان صورة على   9
  الشریحة یتم 

  نحدد طریقة تشغیل هذا المقطع  ح

بعد اضافة فیلم او مقطع   10
 صوتي لشریحة

  إلنتاج العروض التقدیمیة  د

  

  الفصل السادس
  عنصر من عناصر الشریحة أيحركیة یمكن تطبیقها على  تأثیرات هيالمؤثرات الحركیة 

  المؤثرات الحركیة یمكن تطبیقها للشریحة و هنا تسمى  بالمراحل االنتقالیة للشریحة.
  یتحكم فى طریقة غرض الشرائح عند االنتقال من شریحة الى الشریحة التالیة حركي تأثیرالحركة االنتقالیة للشریحة : 

  المراحل االنتقالیة للشرائح یمكننا اختیار:عند تطبیق 
 من مجموعة "نقل الى هذه الشریحة" التأثیرالمرحلة االنتقالیة: من تبویب حركات  نختار  تأثیر •

االنتقالیة ننقر مربع السرد تظهر قائمة نختار منها  المراحلسرعة المرحلة االنتقالیة: من امام سرعة  تأثیر •
 سریع). –وسط مت –السرعة المطلوبة( بطئ 

اختر  باألصواتصوت مصاحب لعملیة االنتقال: من امام صوت االنتقال انقر مربع السرد فتظهر قائمة  •
 الصوت المطلوب.

طریقة تقدم الشریحة: ومنها تحدد كیفیة االنتقال الى الشریحة التالیة ( عند النقر بالماوس او تلقائیا بعد كم  •
 ثانیة.

" بال مراحل  التأثیرلیة: من تبویب "حركات " من مجموعة نقل الى هذه الشریحة اختر المرحلة االنتقا تأثیرازالة 
  انتقالیة"

  مؤثرات الحركة للعناصر
  یمكن تطبیقها على عناصر الشریحة و هي: التيیوجد اربع انواع من المؤثرات الحركیة 

 قر الفارةالشریحة عند ضغط زر او ن ىالعنصر عللدخول  الحركي:المؤثر  الدخول تأثیر .1

 تأثیر أيیهدف الى ابراز العنصر و لفت االنتباه الیه ( بتكبیرة او تصغیره او  حركي: مؤثر  التأكید تأثیر .2
 حركي اخر.

 : مؤثر حركي یحدد مسار حركة العنصر على الشریحة اثناء العرضمسارات الحركة تأثیر .3

 من العرض إخفائه: مؤثر مصاحب لخروج العنصر و  الخروج تأثیر .4
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  طریقة اضافة مؤثرات الحركة المخصصة
  من تبویب حركات و من مجموعة حركات انقر حركة مخصصة یظهر لوح حركة مخصصة.  حدد العنصر
  التأثیرات بأنواعتظهر قائمة  تأثیرانقر اضافة 

 دخول •

 توكید •

 انهاء •

 مسارات الحركة •

  Sاو   R  اسئلة
 حركیة  بتأثیراتتظهر مكونات الشریحة  االفتراضيفى الوضع  .1

 احیانا تتطن الشریحة عناصر یجب عرضها مرة واحدة .2

 یمكن اضافة مؤثرات حركة لكل عنصر من عناصر الشریحة .3

 مؤثرات الحركة تتعلق بتسلسل ظهور العنصر و اتجاه حركته .4

 المراحل االنتقالیة تطبق للشرائح و لیس للعناصر .5

 یمكن اضافة صوت مصاحب لمرحلة انتقال الشریحة. .6

 التحكم فى سرعة المراحل االنتقالیة للشرائح.ال یمكننا  .7

 یتم تحدید العنصر اوال قبل اختیار المؤثر الحركي المطلوب له. .8

 لجذب انتباه المشاهد للعنصر \یستخدم مؤثر الحركة توكي .9

  اسئلة االختیار من متعدد
  اذا اردنا عرض عناصر شریحة وفق تسلسل معین فإننا نستخدم  1
  المراحل االنتقالیة تأثیر  أ

  مؤثرات الحركة  ب
  صور متحركة  ح
  مقطع فیدیو  د
  
  یمكن الوصول الى اوامر التحكم فى الحركة االنتقالیة للشرائح من   2
  تبویب ادراج  أ

  تبویب حركات  ب
  تبویب عرض  ح
  تبویب الصفحة الرئیسیة  د
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  مؤثر الحركة الذي یحدد طریقة خروج او اخفاء العنصر  3
  مؤثر الدخول  أ

  مؤثر االنهاء  ب
  مؤثر الخروج  ح
  مؤثر توكید  د
  
 مؤثر جذب االهتمام للعنصر المتعلق بتكبیر او تصغیر العنصر هو   4

 مؤثرات الدخول  أ

 مؤثرات الحركة  ب

 مؤثر توكید  ح

 جمیع االجابات خاطئة  د

  
  یمكن تطبیق مؤثرات الحركة على   5
  النصوص  أ

  الصور  ب
  الرسوم  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
  طریقة عرض الشریحة عند االنتقال الى شریحة تالیة یسمى  6
 مؤثر توكید  أ

 المراحل االنتقالیة  ب

  مؤثر مسار الحركة  ح
  جمیع االجابات صحیحة  د
  
  یظهر عند خروج العنصر و اخفاءه  أ  یمكن تطبیق مؤثرات الحركة  7
تأثیر المؤثر الحركي انهاء یستخدم لتحدید   8

  حركي
  مؤثرات الحركة  ب

احد الممیزات الشیقة فى برنامج البوربوینت   9
  هي

  للتحكم فى طریقة عرض الشرائح تأثیر  ح
  على كل عنصر بمفرده  د المراحل االنتقالیة للشریحة هي  10
  

  محمد عیادة  -تمنیاتي للجمیع بالتوفیق مع 


