
 

 

 

 

 لوججػاوالتكنلمبػػحث  نسؼ الفسل الثانًمتحػػان ا
 

 ( عّمات شص)                 :    ضع داُرة حول رمز اِجابٌ السحجحٌ :  ولالرؤال األ
 فً نظام الرلم الرمادي يمثل كل بكرل ب : .ص

 ( بتض)-د                    ( بت    8)-ج         (بت            ظض)-ب         ( بت              ص)-أ

 :SWFالبرنامج الذي يرتطجع فتخ السور ذات اِمتداد . ض

   

 

 د ج ب أ

 :متعددةوراُط  إنتاجالتً ترتددم فً  واألدوات األجوزةمن . ط

 ب+ج-د              حاروب          -ج               مجكروفون        -ب      السور               -أ

 بودؼ التعديل: اآلراءمرحلى توتم بارتطّع . ظ

    مرحلٌ التجريب والتطوير -د   التسمجممرحلٌ -ج                 اإلعدادمرحلٌ -ب   مرحلٌ التنفجذ        -أ

 ػهى : أدَبِ انشكميذل  .5

 

 د.ب+ج   دح رفبػهيخوسبئط يزؼذ-ج  وسبئط يزؼذدح فبئقخ-ة              وسبئط يزؼذدح خطيخ-أ

 تمثل كمجٌ التفاسجل التً تعرضوا السورة : .ص

 عرض السورة -د  دقٌ وضوح السورة -ج   طول السورة -ب  لون السورة - أ

 من ازور ملفات السور المتجوٌ : .ض

 XLS -د   EXE -ج   DOC -ب   SWF - أ

  من اكثر انواع الملفات السوتجٌ ارتدداما فً انظمٌ التزغجل و متسفحات اِنترنت .ط

 MIDI -د   WAV -ج   MPEG -ب   JPEG - أ

 ترجمٌ ما تم تحديده من اهداؼ عامٌ فً الوراُط المتعددة َ هً مرحلٌ  .ظ

 اِعداد -د  التجريب و اِعداد -ج   التنفجذ -ب   التسمجم - أ

 الوراُط المتعددة الفاُقٌ هً نوع من الوراُط : .ع

 الداملٌ -د   المحددة -ج   التفاعلجٌ-ب   الدطجٌ -أا

 
 

 عّمات ع       اجب بنعم او ِ امام العبارات التالجٌ: -لرؤال الثانً :ا
 (يدت اٌ ردزًغ خًيغ ػُبصر انىسبئط انًزؼذدح في رطجيق واحذ ) .1

 كهًب زاد ػذد انُقبط في وحذح انقيبس ػُذ انزقبط انصىرح , ازداد وضىذ انصىرح(  ) .2

 ( ثذ24يًثم كم ثكسم ثـ ) RGB( َظبو االنىاٌ نهصىر انًهىَخ  ) .3

 رؼزجر االفالو يٍ انىسبئط انًزؼذدح انخطيخ (  ) .4

 هى يهف صىري  MPEG( انًهف رو االيزذاد  ) .5

 

 

  2يزجغ صفحخ 

   

 دولػػػػػػػٌ فلرػػػػػػػػطجػػػن
 وزارة التربجٌ والتعلجم العالً

     ابلسنمديريٌ التربجٌ والتعلجم / 
 مدررٌ برهان كمال اِرارجٌ 

 األرارً ثامن السؼ : ال
 غصشض-ظ-شصالتاريذ :

 اِرم : .................................
 الزمن:حسٌ واحدة فقط

 
 



 عّمات(ظ)                :اذكر نوع الوراُط المتعددة لّمتدادات التالجٌ -أ الرؤال الثانً:
 

 انُىع االيزذاد 

1.  MP3  

2.  wav  

3.  Gif  

4.  Avi  
 

 عّمات( ط)                 بجن البت والبايت و البكرلقارن  _ ب
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عّمات(ط)                                          :                أ. أكمل الفراغ بما يناربىالرؤال الثالث : 

---------------------------------------------------------------و--------------------------------------يٍ خصبئص انُص انديذ (1

- 

 ----------------------------------و-----------------------------ٍ يؼبيير اندىدح انزي يدت يراػبرهب في رصًيى انىسبئط انًزؼذدح ي (2

 يحفظ انصىد ثؼذح ايزذاداد يُهب .................... و ................ (3

 انصىر ..................... رحزفظ ثذرخخ وضىحهب ػُذ ركجيرهب ورصغيرهب. (4

 ....فيسزخذو نزشغيم انصىد .يسزخذو ثرَبيح ....................... نًؼبندخ انصىر , أيب ثرَبيح .................. (5

 (عّمات ظ)                   .اكتب المفووم المنارب الذي تدل علجى األزكال أدناه ب.
 

 

 

 

 

 

 ...........................................................................................انًفهىو:................................................................انًفهىو

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................انًفهىو:.........................................................................................انًفهىو.....................

 

 عّمتان                   مزكلٌ تكنولوججٌ : الرؤال الرابع

يعانً رعجد من مزكلٌ بطء اِنترنت لديى ويحتاج لتحمجل ملؼ الفجلم الذي أنتجى علٍ موقع يوتجوب فواجوتى مزكلٌ 
أدرى بأن حجم الفجلم كبجر ما الحل برأيك فً ضوء درارتك ألنواع ملفات الفجديو والسوت والسور والنسوص وبأي 

 .م البرامج التً رجرتددمواوما ار األنواع تنسخ رعجد لحل مزكلتى

..............................................................................................................................................................................

........ 

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 اَزهذ االسئهخ


