
ش باكت  التواصل 

 الاجامتعي

 

 اس ئةل مقرتحة

 
 مالحظة :

 الاجاابت يف الصفحة الاخرية 

 اس ئةل اختيار من متعدد



 الشابرت الاول

 :جتماعيإلمن مميزات شبكات التواصل ا 1)

(a  عالميه  

 (bفاعليه 

c)ستخدامإلالتنوع في ا  

(dجميع ما ذكر 

 :قتصاديه وتعني بذلكإلجتماعي التوفير واإلمن مميزات شبكات التواصل ا 2)

(a إنها تستخدم الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل 

(b يستخدمها الطالب للتعلم في بيته 

(c شتراك والتسجيلإلتوفر الشبكات الوقت والجهد والمال في ظل مجانية ا 

(d جميع ما ذكر 

التعارف وإنشاء صداقات فيما شبكات تستخدم شخصيات محدده وأفراد ومجموعة أصدقاء تمكنهم من  هي 3)

 بينهم

(a شبكات ثقافيه 

(b شبكات تعليمية 

(c  شخصية شبكات 

(d  مهنية شبكات 

     :الثقافيةمثلة على الشبكات ألمن ا4)

Libray thing(a 

Facebook(b 

Line(c 

LinkedIn(d 

 :واحدة من األتي تعد من تصنيفات الشبكات حسب الخدمات  5)

(a شبكات تتيح التواصل الكتابي 

(b شبكات تتيح التواصل المرئي 

(c صوتيشبكات تتيح التواصل ال 



(dجميع ما ذكر 

 -(:wiki).جتماعي التي تختص بإلواحد من أنواع شبكات التواصل ا 6)

(a المتعددةمواقع الوسائط 

b )مواقع بناء الفرق في العمل 

(cاالتصاالت وتبادل المعلومات 

(d  خاصةشبكات داخليه 

 

 :الخاصة الداخليةالشبكات  أنواعمن  األتيواحده من  7)

(a Linked in 

(b Facebook 

(c Wiki 

(d Line 

 : جتماعيإلتي ليس من شبكات التواصل األواحد من ا 8)

Facebook(a 

Google+(b 

Line(c 

(d live 

 :خارج الواليات المتحدده االمريكيه twitte نسبة المستخدمين ل 9)

(a 60% 

(b 27% 

(c 37% 

(d 66% 

 

    

 :جتماعيإلمن أنواع شبكات التواصل ا 10) 

(a شبكات مهنيه 

(b ةشبكات خاص 

(c شبكات عامه 

(d  جميع ما ذكر 

 



 :أول مواقع التواصل االجتماعي 11)

(a classmates.com 

(b blackplanet.com 

(c sixdegrees.com 

(d asianavenue.com  

 

 :هو اتاحة(  facebook)الذي ميزموقع التواصل االجتماعي الشهير  12)

(a -مدونات صغيرة 

(b  تطبيقات للمطورين 

(c                               تكوين صداقات 

(d روابط مباشرةبين االشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية او العرقية او الدينية 

 

 احدى مواقع التواصل االجتماعي التي نشأت للمدونات الصغيرة ؟ 13)

1-facebook 

2-twitter 

3-myspace 

4- skyrock 

 

 :    من انواع شبكات التواصل االجتماعية  14)

(a العالمية 

(b facebook 

(c شبكات شخصية 

(d twitter 

 من مميزات شبكات التواصل االجتماعي ؟ 15)

(a  التنوع في االستخدام 

(bشبكات ثقافية. 

(cشبكات خارجية عامة 

(dشبكات مهنية 

 

 :تويتر تقدم خدمة وتسمح بمستخدمين بارسال تحديثات عن حالتهم كحد اقصى لرسالة واحدة 16)

(a 170 حرف 

(b240حرف 

(c140حرف 

(d 250  حرف 

 :من مواقع التعاون وبناء فريق العمل 17)

blogs(a  مدونات 

(bخدمات تحديد المواقع الجغرافية 

- (wiki) (c الويكي 

(d  مواقع التصوير والفن 



 

 ثاين الشابرت ال 

 

 

 

 :احدى شبكات التواصل االجتماعي هذه تختص في مجال األعمال 18)

(aفيس بوك 

(bلنكد ان 

(c تويتر 

(d جوجل+ 

 

 :لمناقشة البرامج التلفزيونية واالذاعية فاالفضل بين مواقع التواصل االجتماعي هو 19)

(aفيس بوك 

(bجوجل+ 

(c لنكد ان 

(dال شيء مما ذكر 

 

 :للحصول على آخر تحديث لالخبار من وسائل االعالم عليك ان تستخدم 20)

(a  تويتر 

(b  لنكد ان 

(c فيس بوك 

(dب+ا 

 :اذا كان هناك صديق مشترك بينك وبين احد المتصلين بك في لنكد ان فانت في مستوى االتصال 21)

(aاالول 

(bالثاني 

(cالثالث 

(d a+b 

 

 



 

اذا نظر احدهم الى ملفك الشخصي عليه ان يعرف ما تقدمه والعالمة التجارية الخاصة بك وبعض مهاراتك  22)

، 

 :موقع اللنكد اند يسمىالجزء الذي يظهر هذه المعلومات في 

(a العنوان 

(bالملخص 

(cالمهارات والخبرات 

(dج+ب 

 

 :احد هذه الشبكات االجتماعية تعتبر االكثر استخداما في التواصل مع االصدقاء واالهل  23)

(aجوجل+ 

(bتويتر 

(cفيس بوك 

(dج+ا 

 :لكي تحصل على خصومات لعالمة تجارية معينه فان عليك استخدام 24)

(aبوك فيس 

(bتويتر 

(cجوجل+ 

(d- لنكد ان 

 :على  تعبر هذه االشارة    ت25)

(aاعادة تغريد 

(bالرد على تغريدة معينة 

(cكتابة تغريدة 

(dال شيء مما ذكر 

 

 

 

 



 

 

 :الى 1باالعتماد على الشكل المجاور يرمز الرقم 26)

 

 retweet.اعادة تغريد -ا

 replayالرد على التغريدة  -ب

 favoriteالمفضلة  -ج

(d  ال شْي مما ذكر 

 :الى 2يشير الرقم  27)

(aاعادة تغريد.retweet 

(b الرد على التغريدةreplay 

(c المفضلةfavorite 

(d  ال شْي مما ذكر 

 

 :الى 3يشير الرقم  28)

(aاعادة تغريد.retweet 

(b الرد على التغريدةreplay 

(c المفضلةfavorite 

(d  ال شْي مما ذكر 

 :ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في 29)

(a طريقة تسويق الشركات للمنتجات وبيعها 

(bطريقة تواصل الحكومات مع مواطنيها 

(cتغيير مفهوم العمل التطوعي 

(dجميع ما ذكر صحيح 

 

 

 :خدمة الكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية كما  تسمح لهم بالتواصل مع االخرين 30)



(aالمدونات 

(bمواقع التواصل االجتماعي 

(cويكيال 

(d جميع ما ذكر صحيح 

 

 

 

 :اول موقع للتواصل االجتماعي في الواليات المتحدة على مستوى التعليم هو31)

(a facebook.com 

(b sixdegrees.com 

(c classmates.com 

(d  Asianavenue.com 

 

 

 

 :عام  facebook.comانطلق موقع الفيسبوك 32)

(a 2003 

(b2004 

c)2005 

(d2006 

 

 

 

 :الشركة التي اطلقت تويتر هي 33)

(a Apple 

(b Hewlett_Packard 

(c google 

(d odeo 

 

 

 :من مميزات شبكات التواصل االجتماعي34)

(a العالمية 

(bسهولة االستخدام 

(cالتوفير واالقتصادية 

(dجميع ما ذكر صحيح 

 :التعاون وبناء فرق العمل منهاهنالك مواقع تواصل اجتماعي تفيد 35)

(a  مواقع االسئلة واالجوبة الجماعية(A&Q Community) 

(b  الويكي(wiki) 

(cمواقع مشاركة االلعاب الجماعية 

(dجميع ما ذكر صحيح 



 

 :يقوم بطلب تعبئة  facebook.comعند انشاء حساب جديد على موقع الفيس بوك 36)

(a  خانة 15اكثر من 

(b معلوماتك االساسية مثل االسم وااليميل 

(cمعلوماتك االمنية مثل الرقم الوطني 

(dكل ما ذكر صحيح 

 

 

 : facebook.comتستطيع التسجيل في موقع فيس بوك  37)

(a في اي عمر بدون محددات 

(b اعوام 10فوق 

(c عام 18فوق 

(d عام 20فوق 

 

 :وادخال كلمة سر facebook.comعند انشاء حساب على موقع الفيسبوك  38)

(a من الممكن قبول اي كلمة سر 

(b  خانات 6يجب ان تحتوي على اكثر من 

(cيجب ان تتنوع بين االحرف واالرقام والرموز الخاصة 

(d ج+ب 

 

 

 

 :تشتهر مواقع التواصل االجتماعي من حيث التسجيل بأنها 39)

(a سهلة االستخدام ويستطيع اي شخص فتح حساب جديد بها 

(bصعوبة فتح حساب جديد 

(cاشخاص محددون من يستطيعون االنضمام لها 

(d ال شيء مما ذكر صحيح 

 

 :يقوم بطلب  facebook.comعند التسجيل في موقع فيسبوك  (40

(a الرقم الوطني 

 (bالرقم الجامعي 

(cرقم الهاتف 

(dجميع ما ذكر صحيح 

 

 

يقترح عليك اضافة بعض االصدقاء حيث   facebook.comبعد فتح حساب على موقع فيسبوك  41)

 :يكون اختيارهم

(a يتشتركون معك ببعض المعلومات مثل الجامعة او مكان السكن 

(b عشوائيا 

c )من جهات االتصال على بريدك االلكتروني 

(d ج+أ 

 :  facebook.comيكون الخيار االفتراضي لخصوصية الصورة الشخصية في الفيسبوك 42)

(a عام 

(b االصدقاء 



(cبعض االصدقاء 

(d  انا فقط 

 الشابرت الثالث

 :اذا كان التعليق على المدونة غير مسيء وال بد من االجابة عليه بسرعة فهو تعليق 43) 

(aسلبي                     . 

(bايجابي                                . 

Spam(c 

(d  ال شْي مما ذكر 

 : كتابة أي مدونة يفضل أن تكون عند44)

(a سهلة القراءة ، طويلة، يتم فهمها بأقل وقت ممكن 

b)سهلة القراءة ، قصيرة ، توجد قواعد عامة لكتابتها . 

(cقراءة ، قصيرة، يتم فهمها بأقل وقت ممكن 0سهلة ال 

(d الشْي مما ذكر 

 : أي من األدوات التالية ال يتم اظهار االعالنات فيها45)

Wordpress.com  (a   

Wordpress.org (b 

Tumblr (c 

(d    الشْي مما ذكر 

 

 : واحد من اآلتي ليس واحد من العوامل المستخدمة لتحديد أدوات المدونة46)

(aالرغبة في متابعة المستجدات . 

(bالجهاز المتنقل المستخدم نوع . 

(cنوع متصفح االنترنت المستخدم 

(d  ال شْي مما ذكر 

 : الطريقة الوحيدة التي تصل المستجدات فيها الى المستخدم بدون اللجوء الى زيارة المدونة47)

(a وضع عالمة مرجعية على المدونة 



(bتتبع المدونة على شبكات التواصل االجتماعي. 

(cبالمدونة من خالل البريد االلكتروني المشاركة 

(d  ال شي مما ذكر 

 : أي من التعليقات التالية يقلل قيمة وتقدير المدونة48)

(a تعليقSpam  

(bتعليق سلبي . 

(c  تعليق سلبي جدا 

(d  ال شي مما ذكر 

 : من االمثلة على مواقع التغذية اآللية49)

http://alltop.com(a  

http://guzzle.It(b   

http://www.blogcatalog.com(c  

(d  ال شي مما ذكر 

 

 

 : منشور باليوم 250أي من أدوات التدوين التالية مجانية ، ال تشمل وظائف اضافية ، مساحتها 50)

Tumblr (a 

Blogger(b 

Wordpress.com(c 

(d linkedin 

 

  

 واحدة من األدوات التالية يتم اضافة اعالنات جوجل من خالل51)

 (a جوجلPlug In  : 

Blogger (b  

Wordpress.com(c  

Wordpress.org(d  

http://alltop.com/
http://alltop.com/
http://guzzle.it/
http://guzzle.it/
http://www.blogcatalog.com/
http://www.blogcatalog.com/


 

 

 : أي من األدوات التالية يعتبر سريع وسهل التنزيل على األجهزة الثابتة52)

Tumblr (a 

Blogger (b 

Wordpress(c 

(d  none of the bove  

 :موقعا http://guzzle.itيعتبر53).

(aموقع يظهر المدونات بناء على موضوع أو كلمة 

 (b ملجدات المدونات 

(c المدونات التي توصي بها أدوات التدوين 

  (d.غير ذلك 

 :يمكنك متابعة المدونات من خالل54) 

A. like    

     B. follow   

      C .bookmark  

         D. connect   

 :من أهم االدوات الخاصة بالمدونات.55)

A. flipboard      

    B. blog       

  C .tumblr    

   D.linkedin 

 : blog directorملجدات المدونات   من االمثلة.56)

A.altop.com    

   B.Tumblr  

          C.flipboard       

          D.Currents 



 ال  تظهراعالنات جوجل على كل  من57)

A.tumblr+blogger 

    B.tumblr  + wordpresss..com   

  C. wordpresss..com+blogger       

  D.  none 

 tumblrاحد االتية تعد  من ساوئ استخدام .58)

(a.  صعوبة اضافة لوجو 

 (b.زر المدونة التالية    وجود 

(c  المساحة  التخزينية محدوة 

(dغيرذلك 

 الضافة العديد من الوظائف للمواقع plugs inيستخدم .59)

A.tumblr   

          B.bloger     

 C.wordpreess   

D. none 

 يعد يوتيوب مثال على60)

A.tumblr        

     B.bloger    

  C.wordpreess 

  D. none 

 

 

 

 

 رابع الشابرت ال  

 المدونة عبارة عن 61)



A. افراد تعبر عن رايها من خالل الفيس بوك. 

B. افراد تعبر عن رايها من خالل تطبيقات خاصة فقط باالجهزة المحمولة. 

C. افراد تعبر عن رايها من خالل مواقع الكترونية. 

D. الشئ من ما ذكر. 

 

 التدوين عبارة عن 62)

A.  اضافة مواد للمدونات من اشخاص ذوي اهتمام بمجال الIT. 

B. اضافة مواد للمدونات من اشخاص تجمعهم نفس االهتمامات. 

C. اضافة مواد للمدونات مباشرة من خالل الفيس بوك. 

D. اضافة مواد للمدونات من اشخاص ال تجمعهم نفس االهتمامات. 

 

 

 الهدف من عمل مدونة هو63) 

A.  منتظمالكتابة فيها بشكل. 

B. االتصال مع مجتمعات جديدة. 

C. المردود المالي. 

D.  جميع ما ذكر 

 

 Vblogالمدونات 64)

A. تحتوي على صور وفيديو. 

B. تحتوي على صوت. 

C. تحتوي على صور و صوت. 

D. تحتوي على صور، فيديو وصوت. 

 

 .لتتبع مدونة معينة للحصول على كل ما يستجد، اي من الطرق التالية خطأ65)

A. Bookmark blogs 

B. Follow the blogger on Social Media 

C. Subscribe to the blog by firewall 

D. Subscribe to the blog by email 

 

 وهو عبارة عن Flipboardاحد اهم االدوات للتتبع المدونات 66)

A. Your Personal Magazine 

B. Pulse News 

C. Google Currents 

D. Facebook Fan 

 

 في المدونات ولكن من االفضل ان تكونال توجد قواعد لكتابة المواضيع 67)

A. طويلة و مفصلة . 

B. تحتوي على عدة افكار. 

C. قصيرة و سهلة القراءة. 

D. ذات موضوع واحد. 

 



 اي من التالي ال يجعل المدونة محبذة للقاريء68)

A. استخدام الفقرات القصيرة و المرقمة. 

B. استخدام حجم ونوع خط مناسب للقراءة. 

C.  لجذب القراءعرض االعالنات وسط المدونة. 

D. اضافة الصور والتي تضيف قيمة للنص. 

 

 اي من التالي خطأ, لمساعدة االخرين على ايجاد مدونة خاصة بشخص معين69)

A. نشر رابط يخص مدونته على مواقع التواصل االجتماعي. 

B. التعليق على منشورات االخرى. 

C. الحرص على عدم ادراج المدونة في محركات البحث. 

D.  المرجعية التي تمكن االخرين ايجاد المدونةاستخدام العالمات. 

 

 اي من التالي ليس من مساوئه Tumblerاحد اهم االدوات للتدوين هو 70)

A.  صعوبة اضافةlogo والوان الى المدونة. 

B. صعوبة عمل منشورات من خالل االجهزة المتنقلة. 

C.  امكانية مشاهدة االعالنات عند النظر الىTumbler من شاشة االجهزة المتنقلة. 

D. تعتبر نوعا ما متعبة ومرهقة عند استخدامها. 

 

 اي من التالي ليس من فوائده Bloggerاحد اهم االدوات للتدوين هو 71)

A. سهولة نشر منشور من خالل االجهزة المتنقلة. 

B. يمكن اضافة االعالنات على المدونات. 

C.  سريع وسهل التنزيل على االجهزة الثابتةDesktop  

D. امكانية نشر منشور من خالل الموبايل قد تسمح برؤية اعالنات اليمكن التحكم باختيارها. 

 

 لعمل موقع الكتروني متكامل اي من االدوات التالية تستخدم72)

A. Tumbler 

B. Blogger 

C. Wordpress.org 

D. Wordpress.com 

 

 المدونة( Rank)اي من االسباب التالية لها تاثير سلبي على تقدير 73)

A. التعليق السلبي. 

B. التعليق االيجابي. 

C. التعليق الغير مسيء. 

D.  تعليقSpam 

 

 اي من التالي خطأ, الدارة التعليقات على المدونات74)

A. مراجعة التعليقات والتاكد من سالمتها قبل النشر. 

B. مراجعة التعليق بوقت قصير. 

C. االجابة عن االسئلة المطروحة. 

D.  الداعي لكتابة الرداذا كان التعليق صحيح و حقيقي. 

 



 Wordpress.comهم مستخدمي  من75)

A. االشخاص الذين لديهم الرغبة بعمل منشور سريع. 

B. االشخاص الذين لديهم االهتمام بالصحة والتعليم. 

C. االفراد او مؤسسات االعمال الصغيرة. 

D.  االفراد او مؤسسات االعمال الصغيرة من خالل تويتر وYoutube 

 

 

 :أبرز الشبكات التي تركز على اإلتصال وانشاء عالقات بين شركاء األعمال من(76

MySpace(a 

Google+(b 

Linkedln (c   

 Facebook (d 

تستخدم في التخاطب وتساعد في اكتشاف الخبرات من خالل تبادل المعرفة واإلستفادة من التجارب  77) 

 :السابقة

(aاإلتصاالت 

(bالتعاون واإلبتكار 

 (c المعلوماتنشر 

(dإدارة المعرفة 

 :تم شراء االينستاجرام من قبل فيس بوك عام78)

(a  2010 

 2011 (b 

 2012(c  

    2013  (d 

 :يمكنك ان تدير اشعاراتك في االنستاجرام في الحاالت-79)

(aعندما بعجب او يعلق احد المستخدمين ب صورك الخاصة 

(bعندما يذكر اسمك في تعليق 

(cيتم مشاركة صورك في صفحات اخرى عندما 

(dجميع ما ذكر 

 :يمكنك الحصول على الصور بطريقة البحث المجاني في فليكر عن طريق80)

(aاألقسام األكثر شيوعا 



(bالمدونات 

(c فئةcreative commons 

(dج+أ 

 :عند انشاء حساب في فليكر فانه يتيح لك سعة تخزينية-81)

a)100 GB 

 500 GB (b 

  1 TB(c  

 2 TB(d  

 :من التطبيقات المعنية بمشاركة الصور82)

  Vimeo (a 

  Instagram (b  

Twitter (c 

Vine (d 

 : سيتم حذف صورك من فليكر اذا-83)

(aتنزيل صورة ال تملكها 

b)عدم تحديد عامل التصفية بالمحتوى المناسبل 

 (c-تحميل محتوى غير قانوني 

  (dجميع ما ذكر 

 :ثاني اكبر محرك بحث حيث يحمل على هذا الموقع اكثر منيعتبر اليوتيوب -84)

(a100 ل ساعة من الفيديو كل ستين ثانية 

b)200   ساعة من الفيديو كل ستين ثانية 

(c 300ساعة من الفيديو كل ستين ثانية 

(d الشئ مما ذكر 

 :يبلغ عدد زوار موقع فيمو شهريا حوالي-85)

(a70 مليون زائر 

(b80مليون زائر 

(c90 مليون زائر 



(d100مليون زائر 

 : عند رفع الفيديو غلى اليوتيوب يعني unlistedإعداد -86)

(aأي شخص يمكنه مشاهدة الفيديو 

(b ال تظهر على اليوتيوب ويمكن الوصول اليها فقط من قبل األشخاص الذين لديهم الرابط 

(cيمكن مشاهدة الفيديو فقط من األشخاص الذين تحددهم 

(dمما ذكر الشئ 

 :النسخة المجانية من فيمو يجب  ان تكون الفيديوهات غير معدة لإلستخدام87)

(aالتجاري 

(bالشخصي 

(cالتعليمي 

(dالسياسي 

 :هو(ليس على حلقات مستمرة)ثانية كحد اقصى  15التطبيق الذي يتيح لك رفع فيديو بمدة 88)

 Youtube (a 

 Instagram  (b 

 Vimeo (c 

 Vine (d 

 : إلرسال رسالة فورية كحد اقصى لـ  + googleفي  Hangoutيمكنك عمل -89)

(a4 أشخاص 

(b6 أشخاص 

(c8 أشخاص 

(d10 أشخاص 

 :ال توجد اعالنات على-90)

WhatsApp (a 

(b-Flickr 

(c-Vimeo 

(d  a+c 

 



 االجابات
 االجابة  رقم السؤال االجابة  رقم السؤال 

1 D 48 A 

2 C 49 B 

3 C 50 A 

4 A 51 C 

5 D 52 B 

6 B 53 A 

7 A 54 C 

8 B 55 A 

9 A 56 A 

10 D 57 B 

11 A 58 A 

12 B 59 C 

13 B 60 B 

14 C 61 C 

15 A 62 B 

16 C 63 D 

17 C 64 A 

18 B 65 C 

19 D 66 A 

20 A 67 C 

21 B 68 C 

22 B 69 C 

23 C 70 B 

24 A 71 D 

25 C 72 C 

26 B 73 D 

27 A 74 D 

28 C 75 C 

29 D 76 C 

30 B 77 D 

31 C 78 C 

32 B 79 D 

33 D 80 D 

34 D 81 C 

35 B 82 B 

36 B 83 D 

37 C 84 A 

38 D 85 A 

39 A 86 B 

40 C 87 A 

41 D 88 B 

42 B 89 D 

43 A 90 A 

44 C   

45 B   

46 C   

47 C   

 


