مديرية التربية والتعليم الخاص
مدرسة بوابة النصر الدولية
الفترة التقويمية الثانية
لمادة الحاسوب

الصف  :السابع ( أ)
االسم ................ :

السؤال االول  4 ( :عالمات)
أمامك الصندوق االتً اجب عما ٌلٌه :

 -1ما اسم صندوق الحوار االتً ....................................................
 -2كٌف نقوم بإظهار هذا الصندوق ................................................
 -3اذكر بعض االوامر(التأثٌرات) التً تطبق على الخط الموجودة فً هذا الصندوق ......................
..........................................3 ......................................2
 -4عٌن على الصندوق التأثٌرات التً تطبق على الخط الالتٌنً (العربً) بسهم واكتب رقم السؤال
 -5عٌن على الصندوق التأثٌرات التً تطبق على الخط باللغة االنجلٌزٌة بسهم واكتب رقم السؤال
********************************************
السؤال الثانً :

( عالمتان)

عرف نسخ النصوص هً.........................................................................
وخطواتها ......................4 ........................3 ...........................2 .........................-1
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السؤال الثالث :

(  5عالمات)

أمامك شرٌط األدوات فً برنامج ال  wordحدد علٌه المطلوب )4( :
( )2

( )1

( )3

( )5

 – 1عٌن على الشرٌط االزرار المشار الٌها باالسهم ......................................1
.........................5 .............................4 .............................3 .............................2
 -2ما هو نمط الخط المستخدم ...................................
 -3ما هً نوع المحاذاة المستخدمة .........................................
 -4ما حجم الخط المستخدم .................................................
 -5ما نوع الخط المستخدم .................................................
 -6ما هو امر نقل النصوص  ..............................وامر اللصق للنصوص .......................من
شرٌط االدوات الذي امامك
*******************************************
السؤال الرابع  3 (:عالمات)
امأل الفراغ بالجملة المناسبة :
 - 1البحث هو................................................................................................
.......................... -2هو مقدار الفراغ بٌن أسطر الفقرة
 -3من أزرار عملٌة االستبدال فً صندوق الحوار .....................................
 -4لتعدٌل هوامش الصفحة نختار االمر ..........................من الئحة .......................
 -5لتدقٌق النص إمالئٌا ً ونحوٌا ً نختار االمر ..............................من الئحة .......................
 -6االمر المسؤول عن طباعة صفحة هو ..........................
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السؤال الخامس :
أ)

(  4عالمات)

أمامك الصنادٌق التالٌة أجب عما ٌلٌهم :

صندوق ( )1

صندوق ( )2

 -1ما اسم صندوق الحوار االول .............................
 -2ما اسم صندوق الحوار الثانً ............................
 -3كٌف ٌتم اظهار صندوق الحوار الثانً .........................................
 -4كم عدد النسخ المراد طباعتها ....................................
 -5ما نوع نطاق الطباعة ..............................................
 -6ما اتجاه الورقة المبٌن فً صندوق ( ................................. )1
 -7ما وظٌفة الصندوق ( ..................................... )1
 -8الى ماذا ٌشٌر الرقم  3فً صندوق ( ......................................)2
*******************************
ب) ضع اشارة (√) أمام العبارة الصحٌحة واشارة (×) أمام العبارة الخاطئة فً كل مما ٌلً (:عالمتان)
)
ٌ -1ظهر عادة ترقٌم الصفحات عادة من الصفحة األولى (
)
 -2محاذاة الفقرة هً كٌفٌة احتواء الفقرات بٌن الهوامش (
) معلمة المادة
ٌ -3جب عدم التأكد من توصٌل اآللة الطابعة بجهاز الحاسوب قبل اجراء الطباعة (
غدٌر طالل
ٌ -4ظهر خط أحمر تحت الكلمة المراد تدقٌقها امالئٌا ونحوٌا ً ( )
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مديرية التربية والتعليم الخاص
مدرسة بوابة النصر الدولية
الفترة التقويمية الثانية
لمادة الحاسوب

الصف :الثامن ( أ  ،ب)
االسم ............... :

السؤال االول  4( :عالمات )
أمامك أنواع من المنشورات اذكر كل نوع تحت الصورة :

صورة ( ........................ )1

صورة ( ........................ )2

ب) كٌف ٌتم تغٌٌر أنظمة األلوان من خالل الشاشة التً أمامك مع ذكر نوع المنشور الموضح فً الشاشة
حدد باالشارة الٌه بسهم

نوع المنشور ..................
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السؤال الثانً  3 (:عالمات)
أ -اذكر خطوات اعداد تقوٌم ؟( عن طرٌق األسهم )
..............................................................................................
ب -العداد مجموعة تصامٌم اقوم ب
...............................................................................................
************************************
السؤال الثالث  10 ( :عالمات)
امأل الفراغ بالجملة المناسبة :
 -1من النماذج الجاهزة فً حٌز التصمٌم .............................2 ....................................1
 -2من خٌارات التقوٌم .................................................2 ..........................................
 -3لتغٌٌر الصورة فً التقوٌم اختار من الئحة  ...........................االمر ............................
 -4تغٌٌر نوع خط التقوٌم اختار ...................................
 -5من تصامٌم المنشورات التً ٌتضمنها نموذج صعود فً مجموعات التصامٌم .........................
.................................2
 -6من أهم أداب وأخالقٌات التعامل مع شبكة االنترنت
...........................................................2 ...............................................
 -7من النصائح واالرشادات عند التعامل مع شبكة االنترنت ..................................................
..................................................................2
 -8من تبوٌبات صندوق حوار خٌارات االنترنت .............................2 .................................
ٌ -9ستخدم الناس التقوٌم لـ .................................2 ..............................1
 -10خٌارات اتجاه الورقة ............................2 ......................
***************************************
السؤال الرابع  ( :عالمتان )
أ)علل كل مما ٌلً :
 -1توخ الحذر عند تحدٌد وجهة الرسالة اإللكترونٌة .
............................................................................................
 -2حدد أهدافك وحاجاتك قبل الدخول الى شبكة اإلنترنت .
............................................................................................
 -3تجنب االفراط فً تنسٌق الوثائق اإللكترونٌة
............................................................................................
 -4احترم حقوق الملكٌة الفكرٌة
...........................................................................................
ب) ضع اشارة ( √) أمام العبارة الصحٌحة واشارة ( × ) أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً  ( :عالمة)
 -1من خٌارات التقوٌم حسب حجم الورق صفحة كاملة فقط ( )
 -2من خٌارات الالفتة عرضها وارتفاعها ( )

معلمة المادة  :غدٌر طالل
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مديرية التربية والتعليم الخاص
مدرسة بوابة النصر الدولية
الفترة التقويمية الثانية
لمادة الحاسوب
السؤال االول :

الصف  :التاسع ( أ،ب)
االسم ............... :

(  1.5عالمات)

وضح المقصود بكل مما ٌلً :
بروتوكول الشبكة...............................................................................................:
صالحٌات المستخدمٌن...............................................................................................:
.....................................................................................
..................................................................................................:Leased Lines
....................................
السؤال الثانً  10 ( :عالمات)
امأل الفراغ بالجمل المناسبة :
 -1من مهام معدات ربط الشبكات ......................................2 ...........................................1
 -2من معدات ربط الشبكات ...............................2 .....................................1
 -3كلمة ) (Modemهً اختصار للكلمتٌن االنجلٌزٌتٌن ...........................................
 -4من المعدات المتوفرة فً المؤتمرات المرئٌة الرقمٌة ..........................2 .........................1
 -5من عٌوب االتصال باألشعة تحت الحمراء ................................................................1
.................................................................2
 -6جدار النار هو.................................................................................................:
 -7من التجاوزات واالختراقات التً تحدث للشبكات .........................................................1
 -8من خصائص طرٌقة االتصال باالنترنت .........................................................ISDN
........................................................2
 -9من طرق االتصال غٌر المباشر ...............................2 ....................................1
 -10من خصائص عقد المؤتمرات المرئٌة ............................................................1
.............................................................2
السؤال الثالث :

(  2.5عالمات)

عـــــــــــــلل كل مما ٌلً :
ٌ -1تصف الموزع بشًء من الذكاء
..................................................................................................
 -2تحدٌد نطاق معٌن من الترددات ألمواج الرادٌو لكل جهة ترغب باستخدامها
......................................................................................................
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 -3االتصال بالموجات القصٌرة جداً لها قدرة على تغطٌة مساحة كبٌرة وبقوة إرسال عالٌة
............................................................................................................
 -4عند بناء شبكة حاسوب ال بد وأن تتوافر فٌها الحد األدنى من اإلجراءات األمنٌة
.............................................................................................................
 -5تتطلب المؤتمرات المرئٌة تتطلب وجود طرق اتصال سرٌعة
.............................................................................................................

السؤال الرابع :

(  3عالمات)

ضع اشارة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة واشارة ( × ) أمام العبارة الخاطئة :
ٌ -1شترط عند استخدام المكرر فً ربط الشبكات استخدام الروتوكول نفسه بٌن الشبكتٌن الموصولتٌن(
ٌ -2ستخدم الجسر لتقسٌم الشبكة إلى أجزاء ( )
 -3الدافع الرئٌسً وراء استخدام االتصال الالسلكً سهولة استخدام األسالك ( )
 -4من عٌوب االتصال بموجات الرادٌو اإلضاءة القوٌة قد تؤدي إلى ضعف الشبكة( )
)
 -5من طرق االتصال المباشر التخاطب الكتابً (
)
 -6من البرامج المستخدمة فً المؤتمرات المرئٌة عبر االنترنت ( CU- SeeMee
السؤال الخامس 3 ( :عالمات)
أ) اشرح مبدأ عمل المودم
..............................................................................................................
..........................................................................................................
ب) قارن بٌن  DSLو  Dailupمن حٌث السرعة والتكلفة
من حٌث
السرعة
التكلفة

Dailup

DSL

ج) اذكر الكلمات التالٌة اختصار ل ...؟؟
 TCP/IP )1اختصار ل..........................................................................................
 ISDN )2اختصار ل......................................................................................
مع أمنٌاتً لكم بالنجـــــــــــــــــــاح
معلمة المادة  :غدٌر طالل
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مديرية التربية والتعليم الخاص
مدرسة بوابة النصر الدولية
الفترة التقويمية الثانية
لمادة الحاسوب
السؤال االول :

الصف  :العاشر ( أ،ب)
االسم ............... :

(  10عالمات)

أ) عٌن اجزاء الشاشة الشاشة الرئٌسة لبرنامج VISUAL BASIC

( )1

()2

()3

ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
أ)المشروع فً برنامج  VBله حالتان تظهر احداهما على شرٌط العنوان اذكرهما ووضحهما (متى تظهر)
.....................................................1
....................................................2
ب) من االحداث التً ٌمكن تطبٌقها على الكائنات فً .......................2 ...............................1 VB
ج) من األمثلة على لغات البرمجة ......................................2 ...........................
د) فً حال عدم ظهور نافذة الخصائص انقر على  ....................من شرٌط االدوات ( عٌن على الشاشة )
هـ) ما اسم المشروع الذي أمامك على الشاشة .....................................
و) فً حال عدم ظهور نافذة صندوق االدوات انقر االداة  ..............من شرٌط االدوات ( عٌن على الشاشة)
ز) للخروج من برمجٌة  VBاختار األمر  .............................من الئحة ..........................

8

السؤال الثانً  7 ( :عالمات)
-1اذكر خطوات ادراج صورة فً برمجٌة  frontpageاختار من الئحة ............االمر.....................
 -2لتغٌٌر خلفٌة الصفحة فً برمجٌة ال frontpageاختار من الئحة .............االمر .....................
 -3إلدراج جدول فً برمجٌة ال Frontpageاختار من الئحة .................االمر ..............ثم............
 -4ما فائدة ربط الصفحات ..........................................................
 -5البرنامج المصدري هو........................................................................................
 -6لغة اآللة هً ........................................................................................
 ........................ -7هً ما ٌراه الناس من البرنامج عندما ٌنفذ

السؤال الرابع :

(  3عالمات)

ضع اشارة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة واشارة ( × ) أمام العبارة الخاطئة :
 -1امتداد الملفات فً برمجٌة ال frontpageهو ( doc

)
)

 -2الخلفٌة اإلفتراضٌة فً برنامج ال frontpageتكون بٌضاء (

 -3ال  formهً النافذة التً تقوم بالتصمٌم علٌها وتشبه لوحة الرسم (
 -4البرنامج الهدف هو البرنامج المكتوب بإحدى لغات البرمجة (

)

)

 -5البرنامج الذي ٌقوم بترجمة من لغات عالٌة المستوى الى لغة اآللة عو البرنامج المصدري (
 -6البرمجة المرئٌة تسمى ببرمجة الكائنات (

)

السؤال الخامس :
علل كل مما ٌلً :
ٌ -1طلق على لغة اآللة لغات ذات مستوى منخفض
............................................................................................
 -2تشبه نافذة النموذج ) (formلوحة الرسم
.............................................................................................
مع امنٌاتً لكم بالنجـــــــــــــــــــــــــــاح
معلمة المادة  :غدٌــــــر طالل
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