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 2من  1صفحة 
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 

     اىسؤاه األوه: اخرش اإلخاتح اىصحٍحح ٍَا ٌيً: -
 

 ...........:ٍِ أتشص ٍضاٌا تشاٍح اىعشوض اىرقذٌٍَح اىرً ال ّدذها فً تشاٍح ٍعاىدح اىْصىص  -1

 إضافح اىصىس -ب  إضافح اىْصىص-أ 
إضافح اىَؤثشاخ  -ج 

 اىحشمٍح

اىرعذٌو تعذ  إٍناٍّح -د

 اىحفع

 ........... ؟ٍح ىٍسد ٍِ ٍىاصفاخ اىعشض اىدٍذأي اىعثاساخ اىراى -2

اىهذف ٍِ  ذٌذذح  -أ  

 اىعشض

اسرخذاً ذصٌٍَ  -ب

 ششٌححٍخريف ىنو 

اخرٍاس حدٌ خط  -ج

 ٍْاسة

أُ ٌنىُ واضحا  -د

 وتسٍطا

ذىظٍف ذقٍْح اىَعيىٍاخ واالذصاالخ ىرحقٍق ذٍَْح اىَدرَع اىزي ٌقىً عيى إّراج اىَعشفح وّششها ٍِ خاله  -3

 ........... :ذاٍح ٌسَىٍسر

 اىَدرَع اىَفرىذ -د  اىَدرَع اىَعشفً -ج  اىَدرَع اىصْاعً -ب  اىَدرَع اىرقيٍذي -أ  

 ........... : اسرخذاً عذد ٍِ أخهضج اىحاسة ىطاتعح واحذج ٍِ أٍثيح -4

االشرشاك فً  -أ  

 اىَصادس
 اىَعيىٍاخ أٍِ -ب 

االعرذاءاخ  -ج

 اىَعيىٍاذٍح
 ٍاّاخذثاده اىث -د

 ...........: هى تشّاٍح تشّاٍح اىعشوض اىرقذٌٍَح اىَىخىد ضَِ حضٍح ٍاٌنشوسىفد أوفٍس -5

 الٌثش أوفٍس إٍثشٌس -د تاوستىٌْد -ج ّىخ  مً -ب تشٌضي -أ  

 .............أصثحد اىَدرَعاخ اىَعشفٍح ماىقشٌح اىصغٍشج وهزا ٍِ سَاخ :  -6

 اىرقًْ اىرطىس -ب  االّفداس اىَعشفً -أ  
سشعح االسرداتح  -ج

 ىيَرغٍشاخ
ذداوص اىحذود  -د

 واىضٍٍْح اىَناٍّح

 ............ : ٌطيق عيى اىعصش اىحاضش -7

 عصش اىَعشفح -ب عصش اىرطىس -أ  
عصش اىطاقح  -ج

 اىثرشوىٍح
 عصش اىقىج -د

رحىالخ اىسشٌعح وهزا ٍِ ذرسٌ تَشوّح عاىٍح ذدعيها قادسج عيى ٍىامثح اىاىَدرَعاخ اىَعشفٍح اىَعاصشج  -8

 .............سَاخ :

 االّفداس اىَعشفً -أ  
سشعح االسرداتح  -ب 

 ىيَرغٍشاخ
 اىرطىس اىرقًْ -ج 

ذداوص اىحذود  -د

 واىضٍٍْح اىَناٍّح
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 2من  2صفحة  
 

 م01/11/2012ريخ اإلصدار :  تا     0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 

 و ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:أ , السؤال الثاني:ضع ) صح ( أمام العبارة الصحيحة -
 

 

 اإلجابة ارةالعبـــــ م
 (       √)          .ٍِ ٍضاٌا اإلّرشّد ذعذد اىيغاخ اىَسرخذٍح 1

 (       √)         .اسرخذاً اإلّرشّد ىفرشج طىٌيح تذوُ فائذج ٌسَى إدٍاُ اإلّرشّد 2

 (    ×     )     .تاإلّرشّد ال ٌرطية اىعَو عيى ذطثٍق خىخو سالٌذص اذصاالا  3

 (       √)       .اإلشاسج ٍِ اىحاسة وٌرعشف عيى عْىاُ اىدهاص اىَشسو إىٍه هى اىَثذه اىدهاص اىزي ٌسرقثو 4

 (    ×     )      .عذد األخهضج ٍحذود فً اىشثنح اىَىسعح 5

 (    √    )      .ٍثيح اىشثنح اىَحيٍح اىشثنح اىرً ذشتط خٍَع غشف اىَْضهأٍِ  6

إىى عاىٌ رمً ٌقىً عيى اسرخذاً اىَْرداخ اىزمٍح وىٍس  اىَدرَع اىَعشفً ٌرحىه ذذسٌدٍاا  7

 .إّراخها

      (×       ) 

 (       √)       .ٍِ اىعىاٍو اىرً ذقىً عيٍها اىَذُ اىزمٍح اىرقذً اىرنْىىىخً واإلىنرشوًّ 8
 

 
 

 .   ش اثٍِْ ٍِ وسائو أٍِ اىَعيىٍاخٍِ خاله دساسرل ؛ ارم :اىسؤاه اىثاىث  -
 

 

 

 النسخ االحتياطي –التحديث التلقائي  –جدار الحماية  –مات ش اىَعيىذشفٍ

 

 

  .اٍاخ تشاٍح اىعشوض اىرقذٌٍَح ارمش اثٍِْ ٍِ اسرخذ؛ ٍِ خاله دساسرل :  اىسؤاه اىشاتع -

 
 

 الندوات والمؤتمرات –المناسبات واإلحتفاالت –الدعاية واإلعالن  –التدريب  –التعليم 
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