
   
 

 
 

 اىَناهجخطىٌش ىاإلداسة اىَشمضٌت 

 ىرة تنمية مادة الكمبيوتر التعميمإدا      
 

 واالتصاالث مادة تكنونوجيا انمعهوماث انمادة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انرابع االبتدائي:

 ونصف انزمن : ساعت واحدة

 

                       

 

 

 

 – 2022فصم اندراسي األول نهعاو اندراسي نهإختبار  -( 1) نموذج 

  انصف انرابع االبتدائي 2023

 

 :بين االقواسر اإلجابت انصحيحت مما اخت

                                                             ......عنذ اىبحذ عن جَيت ٍعٍنت نضع هزة اىجَيت بٍن عالٍخى  -1

 (ناقض  -أو   "  "أو  ) +                                                                                                                      

 

 شبناث االنخشنج  عبش عيى اىَعيىٍاث ىيبحذ........ سخخذً ٌَننل ا -2

  ( word–اىنخائج  – ٍحشك اىبحذ)                                                                                           

 

 ىشخض ٍا فإنه ال ٌسخطٍع اىخىاطو ٍعل  ........  عنذ عَو -3

 (طيب طذاقت  –ٍشاسمت  –  blockاىحجب )                                 

 

 ......عبش االنخشنج عن طشٌق  اىنظٍت ٌخٌ اسساه واسخقباه اىشسائو -4

  (اىَذوناث اىشقٍَت  –ٍحادراث اىفٍذٌى  - البريد اإللكترونى)                                                                                

 

 .....ىخحٍَو اىَيفاث ٍن شبنت االنخشنج اىى جهاص اىنَبٍىحش نسخخذً  -5

                                                                                  (download -spam   – word ) 

 

   ........ٍن أشهش ٍىاقع اىخىاطو االجخَاعى  -6

                                                                                                  (mail -E -Google  – Facebook ) 

 

 .......شبنت اإلنخشنج اإلٌجابٍت ىخذٍاث اىٍن  -7

 ( سشقت اىهىٌت – سشقت اىبٍاناث – اىَعيىٍاثعن اىبحذ )                                                                              

 

 



   
 

 
 

 اىَناهجخطىٌش ىاإلداسة اىَشمضٌت 

 ىرة تنمية مادة الكمبيوتر التعميمإدا      
 

 واالتصاالث مادة تكنونوجيا انمعهوماث انمادة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انرابع االبتدائي:

 ونصف انزمن : ساعت واحدة

  

 

 (1حابع اىنَىرج )

 : اىخطأأٍاً اىعباسة × ( ( أٍاً اىعباسة اىظحٍحت وعالٍت )  ضع عالٍت ) 

 (  )   . والنتائجيعتبر برنامج العروض التقديمية طريقة ممتعة لعرض األفكار   -1

 (  )   تعتبر سماعات األذن أحد األجهزة التعويضية لذوي اإلعاقة السمعية   -2

 (  )   عند جمع البيانات يجب عميك مراجعة البيانات التي جمعتها   -3

 (  )   من مميزات الرسم البياني سهولة قراءة النتائج   -4

 (  )   معمومات يجب ذكر مصدرها       ل تكعند مشارك  -5

 ) × ( كل المعمومات في وسائل التواصل االجتماعي موثوقًا فيها   -6

 (  )   مشاهدة الفيديوهات غير الئقة لمنعيمكن استخدام أدوات برنامج المتصفح   -7

 (  )   يستخدم الكمبيوتر إلنشاء وتعديل جداول البيانات والعروض التقديمية   -8

 

  



   
 

 
 

 اىَناهجخطىٌش ىاإلداسة اىَشمضٌت 

 ىرة تنمية مادة الكمبيوتر التعميمإدا      
 

 واالتصاالث مادة تكنونوجيا انمعهوماث انمادة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انرابع االبتدائي:

 ونصف انزمن : ساعت واحدة

 
 

 – 2022إختبار نهفصم اندراسي األول نهعاو اندراسي  -(    2نموذج )  

  انصف انرابع االبتدائي 2023

 

 اختر اإلجابت انصحيحت مما بين االقواس:

 

 تعتبر..................... من المصادر الرقمية غير الموثوقة  -1

 ( بنك المعرفة المصرىـــ   المواقع الحكوميةـــ    wikiويكى)                                                            

  ................ىَشاسمت اىبٍاناث عبش االنخشنج ٌَنن اسخخذاً  -2

                                                                          (Word  ـــExcel  ـــmail-E) 

 المنشورة. االبحاد واىخقاسٌش اىشقٍَت عيى اىعذٌذ ٍن................ححخىي  -3

 (ـــ ٍحادراث اىفٍذٌى  شبنت االنخشنجاىبشٌذ اإلىنخشونً ـــ )                                                                  

 ........  قذ حخضَن فٍشوساث حسَى  تَشغىباى غٍشاىشسائو  -4

 (ـــ وسائو اىخىاطو االجخَاعً ـــ اىبٍاناث اىشخظٍت spamاىشسائو اىَضعجت )                                           

 ..............اسَل وعنىانل حعخبش ٍن  -5

 ( اىبٍاناث اىشخظٍتاىشسائو اىَضعجت ـــ اىَذوناث ـــ )                                                                     

 ٍن اإلنخشنج وحفظه عيى جهاصك.............. ٌَننل  -6

 (ــ حجب طذٌقل ــ ٍسح اىَيف  حنضٌو اىَيف)                                                                                 

 ...............  ٌَننل اىبحذ عن اىَعيىٍاث اىخى حشغب فٍها عبش شبنت اإلنخشنج عن طشٌق -7

 ( طىس -بشناٍج اىجذاوه اىحسابٍت -بشناٍج ٍعاىج اىنيَاث )                                                    

 

 اىظىس  وادسجٌسخخذً بشناٍج  ............... إلدخاه اىنظىص  وحنسٍقها  -8

 (محرك البحث -   Word -   مواقع التواصل )                                             

 

  



   
 

 
 

 اىَناهجخطىٌش ىاإلداسة اىَشمضٌت 

 ىرة تنمية مادة الكمبيوتر التعميمإدا      
 

 واالتصاالث مادة تكنونوجيا انمعهوماث انمادة :

                                                                                                                                                                                                              2023 -2022 انصف انرابع االبتدائي:

 ونصف انزمن : ساعت واحدة

  

 (2حابع اىنَىرج )

 

 : اىخطأأٍاً اىعباسة × ( ( أٍاً اىعباسة اىظحٍحت وعالٍت )  ضع عالٍت ) 

 

 (   ) اختيار كممات دقيقة ومحددة يساعدنا في البحث عمى االنترنت          -1

 (  )   دائمًا احترام القانون عند تصفح اإلنترنت  يجب -2

 (  )            ذان اصدقائك قبل نشر أى معمومات متعمقة بهائيجب است -3

 )  ×  ( تشمل الرسائل مرغوب فيها.  Spamالرسائل المزعجة  -4

 (  )   سهولة بسؤال  ةمحرك البحث في إيجاد إجابيستخدم  -5

 (  )   التكنولوجيا المساعدة من برمجيات تكبير الشاشة تعتبر  -6

 (  )   قد يعرضك لمتنمر شخص مجهولالتواصل مع  -7

 


