مديرية التربية و التعليم للبادية الجنوبية

االختبار النهائي لمادة الحاسوب /الفصل الدراسي الثاني
للعام الدراسي

اليوم و التاريخ :

الصف  :الثامن األساسي

اسم الطالبة :
الشعبة :

مدة االمتحان  :ساعة واحدة
40

العالمة الكلية :

..مالحظة  :الرجاء االجابة على جميع االسئلة و عددىا

 7اسئلة علما بان عدد الصفحات

3

.
 5عالمات)

السؤال األول :ضع كلمة (صح ) أمام العبارات الصحيحة وكلمة ( خطأ ) أمام العبارات الخاطئة فيم يلي ( :
(

)

2

يمكننا ادراج ملف مرفق واحد فقط في رسالة البريد االلكتروني .

(

)

3

جهات االتصال تتكون من دفاتر العناوين الشخصية و مجموعات االتصال.

(

)

4

المنشور الذي يعرض مزايا سلعة أو خدمة أو يعرؼ بهما أو بمؤسسة ما بالتفصيل ىو المطوية.

(

)

(

)

 1المصطلح( )Netizenيعني آداب االنترنت.

 5في برمجية الناشر االلكتروني تستخدم األداة
السؤال الثاني :أكمل الفراغ فيما يلي:

لػإدراج قصاصة فنية.

 9عالمات)

(

 .1الستخدام المحادثة الصوتية ال بد من توفر ___________و______________و_______________
 .2من أشهر برامج المحادثة المعروفة برنامج _____________________
 .3إلنشاء توقيع تلقائي في برمجية (  )Outlookنختار األمر___________ من الئحة ____________
 .4يقصد بالنشر اإللكتروني________________________________________________________
 _________________ .5ىي عملية اتصال فوري عن طريق االنترنت .
 _______________________ .6ىي رسالة يبعث بها إلى مجموعة من األشخاص على التوالي ،ويقوم كل فرد من
المجموعة بإرسالها إلى مجموعة أخرى.
السؤال الثالث :علل ما يلي :

 6عالمات)

(

أ  -تجنب اإلفراط في تنسيق الوثائق اإللكترونية .
________________________________________________________________________
ب -تجنب اإلطالة في استخدام شبكة االنترنت .
________________________________________________________________________
ج _ يستخدم الناس التقويم :
_______________________________________________________________________

1

السؤال الرابع :

 6عالمات )

(

أ_ اذكر ستة آداب وأخالقيات التعامل مع االنترنت.
________________________________________________________________ .1
________________________________________________________________ .2
________________________________________________________________ .3
________________________________________________________________ .4
________________________________________________________________ .5
________________________________________________________________ .6
السؤال الخامس :من خالل برمجية (  )OutLookأكمل الجدول التالي:

(

 4عالمات)

األداة
الوظيفة

السؤال السادس:من خالل معرفتك ببرمجية الناشر اإللكتروني ومستعيناً بالشكل التالي أجب عن األسئلة التي تليو 6 ( :عالمات)

أ

2

أ  -ما نوع التصميم الظاىر ،وكم عدد صفحاتو.
نوع التصميم،________________________:عدد الصفحات____________________________:
ب  -مستعينةً بالجزء أ أجب عما يلي:
 _1ما العملية التي يقوم بها الطالب___________________________________________________:
_2كيف يمكن تغيير نوع التصميم __________________________________________________:
السؤال السابع :من خالل الشكل التالي أجب عن األسئلة التي تليو:

(

 4عالمات)

أ -ما اسم صندوؽ الحوار الظاىر.
________________________________________________________________________
ب-كيف يمكن الحصول عليو.
________________________________________________________________________
جػ_كيف يمكن من خالل ىذه النافذة:
_1التحكم في عرض الصور.
__________________________________________________________________
_2التحكم في المحفوظات.
__________________________________________________________________

3

