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     ألولا

     الثاني

     الثالث

     الرابع األول املتوسط الصف: ....................................................................................................اسه الطالب: 

   الخامس احلاسب اآللياملادة:  رقه اجللوس:
  

   السادس واحدةساعة  الزمن : هـ11/8/1440األحد  اليوو والتاريخ
  

 رقًنا الدرجة الكلية 
 

   المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

 

  

 

 2من  1صفحة 
 

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

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 
 ) كل فقره نصف درجت (                   : اختر اإلجببت الصحيحت فيمب يلي:السؤال األول -

 

 ...................................البيانات التي يمكن إدخالها بالماسح الضوئي ىي  -1

 المقاطع المرئية -د الصور -ج األصوات -ب النصوص -أ 
 ...................................ا برامج معالجة النصوص من العناصر التي تشترك فيه -2

تسمح بمشاركة العمل على  -د نترنتتتطلب اتصال باإل -ج مجانية االستخدام -ب لها واجهة متشابهة -أ 
 المستند في نفس الوقت

 ...................................المكان الصحيح لإلبهامين في لوحة المفاتيح ىو  -3
 الصف السفلي -د الصف العلوي -ج مفتاح المسافة -ب صف االرتكاز -أ 

 ...................................فصل التيار الكهربائي للحاسب أثناء عملو قد يؤدي إلى  -4

تلف جميع البيانات  -أ 
وجودة  في فقدان البيانات الم -د ال يسبب أي ضرر -ج تعطل الجهاز -ب المخزنة في القرص الصلب

 ذاكرة الحاسب
 ...................................برامج معالجة النصوص تستخدم في  -5

 الرسم والتصميم -د كتابة وتنسيق المستندات  -ج العمليات الحسابية -ب تصميم البرامج -أ 
 ...................................عدم توافق كهرباء الحاسب مع مصدر الكهرباء يؤدي إلى  -6

 عمل الحاسب ببطء -د عدم ثبات الكهرباء -ج زيادة الجهد الكهربائي -ب تلف مزود كهرباء الحاسب -أ 
 من مزايا الطباعة باللمس : -7

 قلة اإلجهاد -د الجلسة السليمة -ج اتجاه النظر -ب تهيئة المكان -أ 
 التطبيقات الحية : -8

تسمح بمستخدم واحد  -أ 
 فقط

ب إنشاء حساب على تتطل -ب
 الموقع

ال تتطلب إنشاء حساب  -ج
 على الموقع

ال تسمح بالعمل على المستند  -د
 في نفس الوقت
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 2من  2صفحة  
 

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

 

 ضع ) صح ( أمبم العببرة الصحيحت , أو ) خطأ ( أمبم العببرة الخبطئت فيمب يلي: : السؤال الثبني -
                               

 ) كل فقره نصف درجت (                                                                               
 

 اإلجابة العبـــــارة م
 (   ×  )  في الطباعة باللمس يكون النظر إلى لوحة المفاتيح .                                                         9

 (   √)    ية االتصال باإلنترنت  .                                        يتطلب العمل على معالجات النصوص الح  11

 (   ×)    .                              شاقاً  تزال أمراً ال  الكتابةبالرغم من المزايا الكثيرة لبرامج معالجة النصوص إال أن   11

 (   √)    واحد يؤدي إلى عدم ثبات الكهرباء  .  مشاركة جهاز الحاسب مع أجهزة أخرى في مصدر كهربائي   12

 (   ×)    .من متطلبات الطباعة باللمس تثبيت أصابع اليدين على حروف الصف العلوي  13

 (   √)    من تهيئة المكان للطباعة باللمس أن تكون التهوية جيدة واإلضاءة مناسبة   .                              14

 (   √)    .تراكم الغبار على مكونات الحاسب يتسبب في ارتفاع حرارة الحاسب وبالتالي تلف مكوناتو   15

 (   √)    أجهزة تثبيت التيار الكهربائي تساعد على حماية الجهاز من انخفاض أو ارتفاع التيار  .                  16

 
 

 ) درجت (        نين من مكونات لوحة المفاتيح .من خالل دراستك ؛ اذكر اث  : السؤال الثبلث -

 

  –مفاتيح األسهم والتنقل  –مفاتيح العمليات الخاصة  –مفاتيح الحروف واألرقام 

 مفاتيح التحكم  –لوحة المفاتيح الرقمية 

 جت () در   من خالل دراستك ؛ اذكر اثنين من برامج معالجة النصوص غير المجانية .  :  السؤال الرابع -
 

     (( Microsoft Word برنامج مايكروسوفت وورد 

 (  Wordperfect) برنامج وورد بيرفكت 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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