
 

 

اي مما ٌلً برنامج نظام للحاسوب   (1

الجداول االلكترونٌة  

الناشر المكتبً  

 وٌندوز

 ال شًء مما ذكر 

( properties)من الخصائص ______ اجعل ملف ما مخفٌا فان تفعٌل الخاصٌة  (2

read-only 

hidden 

archive 

 ال شًء مما ذكر 

: ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة هً (3

PROM 

EPROM 

EEPROM 

Flash memory 

: التً تستخدم فقط الرسال واستقبال البٌانات من والى الحاسوب (4

Smart terminal 

Dumb terminal 

Intelligent terminal 

User terminal  

 : IDE connector , FDD connectorتعتبر كل من  (5

اقراص خارجٌة 

  كوابل بٌانات

موصالت اقراص 

 مشغالت اقراص

:  وتشٌر الى flags الذي ٌحتوي على مجموعة البت وتسمى اشارات  registerالتسجٌل  (6

 data registerمسجل البٌانات 

 address registerمسجل العنوان 

 status registerمسجل الحالة  

 instruction registerمسجل التعلٌمة 

:  تسمى  Remote loginخدمة االتصال عن بعد  (7

FTP 

TELNET 

E-MAIL 

TCP 

: اصغر وحدة معلومات ٌمكن ان تخزن فً ذاكرة الحاسب الرئٌسٌة هً (8

 bitبت 

 byteباٌت 

 nibbleنبل 

 megaمٌغا 

: تعتبر االسالك المحورٌة اسرع فً نقل البٌانات مقارنة بـــ  (9

االلٌاف الضوئٌة  

موجات المٌكروٌف 

  خطوط الهاتف

 جمٌع الخٌارات السابقة صحٌحة 

 

 



 

 

: هو  Wordاسم الملف االفتراضً لملف جدٌد فً برنامج  (10

Text1 

Document1 

presentation1 

book1 

:  هو  CHARTامر  (11

امر اضافة خالٌا 

 امر ٌستخدم الضافة ظل ولون للجداول

 امر ٌستخدم الضافة وانشاء تخطٌطات لبٌانات معٌنة

 امر اضافة جدول للبٌانات 

ما اهمٌة اعداد نسخ احتٌاطٌة للبٌانات على وسائط تخزٌن منتظمة ؟  (12

المساعدة فً نقل البٌانات  

  حماٌة البٌانات من الضٌاع فً حالة تعطل الحاسوب

جعل البٌانات متوفرة للعدٌد من المستخدمٌن 

 التاكد من عدم ضٌاع قائمة المفضلة للمستخدمٌن

اٌن ٌتم حفظ نظام التشغٌل   (13

  القرص الصلب

الفرص المرن 

ب +أ

 ال شًء مما ذكر 

: ٌسمى جعل البٌانات مبهة بحٌث الٌصل الٌها اال الشخص المخول بذلك بــ  (14

ضغط البٌانات 

فك ضغط البٌانات  

  تشفٌر البٌانات

 فك تشفٌر البٌانات 

 :المعلومات المخزنة على القرص المضغوط هً  (15

متطاٌرة  

  غٌر متطاٌرة

مشفرة  

 ال شًء مما ذكر

: اي من العبارات التالٌة تعتبر صحٌحة  (16

الكامٌرا الرقمٌة ال تحتوي على ذاكرة  

 الشاشة ٌمكن ان تكون وحدة ادخال

الماسح الضوئً ٌعتبر وحدة اخراج 

 ال ٌمكن توصٌل اكثر من طابعة على جهاز حاسوب واحد 

: هو  startالشرٌط الذي ٌقع فً اسفل شاشة الجهاز وٌحتوي على زر  (17

شرٌط الحالة  

 شرٌط المهام

شرٌط العنوان 

 شرٌط البدء

اذا استخدمت شركة معٌنة الملفات االلكترونٌة هذا ٌعنً   (18

ال ٌمكن توزٌعها بالبرٌد االلكترونً  

  تقلٌل استخدام الورق فً المكاتب

 ال شًء مما ذكر 

: نظام التشغٌل هو مثال على  (19

 مجموعة برامج

مجموعة معدات 

مجموعة برامج تطبٌقٌة  

 جمٌع ما ذكر صحٌح 



 

 

اٌا من انواع الحاسوب التالٌة ٌستخدم فً المكتبات الكبٌرة   (20

الحاسوب المكتبً  

 الحاسوب الرئٌسً

الحاسوب المحمول 

 ال شًء مما ذكر 

: الدالة المسؤولة عن اٌجاد عدد الخالٌا الرقمٌة هً (21

SUM 

MAX 

COUNTA 

COUNT 

: وحدة قٌاس دقة الماسح الضوئً هً  (22

bps 

dpi 

inch 

bit 

:  Excelعدد الصفوف فً ورقة معالج الجداول الحسابٌة  (23

65356 

65563 

65536 

 ال نهائً

 

الضافة التارٌخ الى مستند وورد نتبع الخطوات التالٌة   (24

 ok ثم اختٌار التنسٌق ثم اللغة ثم  data and time ثم وقت وتارٌخ  insertضافة ا

 ok ثم اختٌار التنسٌق ثم اللغة ثم data and time ثم وقت وتارٌخ viewعرض 

  ok ثم اختٌار التنسٌق ثم اللغة ثم  data and time ثم وقت وتارٌخ  field ثم حقل  insertاضافة 

 ok ثم اختٌار التنسٌق ثم اللغة ثم  data and time ثم وقت وتارٌخ  field ثم حقل viewعرض 

 

:  احد الطرق التالٌة غٌر متبعة لتحدٌد صف فً برنامج اكسل  (25

 تضع المؤشر على بداٌة الصف المطلوب

تختار قائمة جدول ثم تحدٌد ثم صف  

تختار قائمة تخزٌن ثم تحدٌد ثم صف  

 ب+أ

 
 

:  لــ  Microsoft word فً برنامج  CTRL+=ٌستخدم زوج المفاتٌح  (26

التسطٌر المزدوج 

جعل النص بصورة مرتفعة 

  جعل النص بصورة منخفضة

 التسطٌر االفقً 
 

: برنامج ٌدخل الحاسوب بشكل شرعً وٌصعب كشفه ٌدعً فٌروس (27

Worms 

Time Bombs 

Trojan Horses 

 غٌر ذلك 

: ٌطلق على مجموعة التعلٌمات المتسلسلة والتً تخبر الحاسوب ماذا ٌفعل مصطلح  (28

 Programmerالمبرمج 

 Designerالمصمم 

 Programالبرنامج 

 Dataالبٌانات 



 

 

: االمر نسخ القرص فً نظام وٌندوز ٌقوم بعمل  (29

  نسخ محتوٌات قرص مرن الى قرص مرن اخر

نسخ محتوٌات قرص مرن الى قرص صلب اخر  

نسخ محتوٌات قرص صلب الى قرص مرن اخر  

 نسخ محتوٌات قرص صلب الى قرص صلب اخر 

 

 

 

:   ونستطٌع ان نفعله من خالل Border تستخدم االمر  Excelالضافة حدود لبٌانات معٌنة داخل برنامج ال  (30

  AUTO FORMATومن ثم الى االمر  FORMATالدخول الى االمر 

 وتفعٌله  PASTE SPECIAL ومن ثم الى االمر  EDITالضعط بالماوس على امر 

   وتفعٌله من هنا CELLS ومن ثم الى االمر  FORMATالدخول الى االمر 

 جمٌع ما ذكر صحٌح

: ٌمكن معرفة خصائص ملف (31

  خصائص من قائمة ملف

الضغط بالزر الٌمٌن على سطح المكتب  

خصائص من قائمة ادوات 

 الضغط بالزر االٌسر على سطح المكتب 

 :  Excelٌسمى تقاطع الصف مع العامود فً معالج الجداول الحسابٌة  (32

ورقة عمل  

حزمة  

مخطط 

  خلٌة

: لغات البرمجة عالٌة المستوى  (33

بعٌده جدا عن لغة االنسان  

  قرٌبة من لغة االنسان

تسمى لغة االلة  

 تسمى لغة االسمبلً

:  ثم  Arrange Icon By عند ترتٌب اٌقونات سطح المكتب حسب االحدث فاننا نختار  (34

Name 

Size 

Type 

modified 

: احد التالٌة ٌعتبر امتدادا لملف صور  (35

DOC 

XLS 

TXT 

GIF 

: ٌمكن اغالق النوافذ باستخدام (36

Alt + F4 

Exit 

Close  

  جمٌع ما ذكر

 :  اكمل الفراغ   MP______ = GB 1قٌمة  (37

1000 

1024 

1050 

10 



 

 

: اي من التالٌة لٌست من القوائم المستخدمة فً برنامج اكسل  (38

Data 

Insert 

Run 

View 

:  هوMicrosoft wordان زوج المفاتٌح المكافئ لعمل الزر فً برنامج  (39

m +CTRL 

F2+ ALT 

m +ALT 

F2+ CTRL 

 

اداة االتصال الرئٌسٌة للحاسب االلً وهً عبارة عن لوحة تحتوي على مجموعة من المفاتٌح ٌتصل كل  (40

: مفتاح بدائرة خاصة هً 

اللوحة االم 

 لوحة المفاتٌح

 لوحة الرسومات الرقمٌة 

 متحكمات االجهزة

الذاكرة التً ٌتم فٌها تخزٌن المدخالت تعلٌمات البرنامج ونتائج الحسابات والمخرجات قبل او بعد معالجتها  (41

" هً

الذاكرة المساعدة 

الذاكرة الرئٌسٌة 

ذاكرة القراءة فقط  

 الذاكرة العشوائٌة 

: ٌطلق على لغة قواعد البٌانات التً تستخدم فً صناعة الملفات والشاشات والتقارٌر (42

لغة االستعالم 

لغة االلة 

لغة بٌسك 

 لغة التجمٌع

: الوحدة التً تستخدم فً ارسال واستقبال البٌانات عبر خطوط الهاتف وتوفر االتصال باالنترنت هً  (43

كرت الشاشة  

 Network cardكرت الشبكة 

 Modem   المودم

 كرت الصوت 

: المنفذ المتوازي فً جهاز الحاسوب ٌستخدم عادة لتوصٌل الطابعة ٌسمى  (44

LPT 

MODEM 

COM 

 ال شًء مما ذكر

: توصٌل اجهزة الحواسٌب معا فً الشبكة ٌعنً (45

عدم الحاجة الستخدام الطابعات  

عدم الحاجة للرسائل االلكترونٌة 

ان تصبح اجهزة الحواسٌب اكثر امنا واستقرارا واسهل فً االستخدام  

 استطاعة المستخدم المشاركة فً الملفات والموادر والطابعات

:  هو  TEMPLATESاالمر  (46

النشاء شرٌحة معدة ومنسقة مسبقا 

لفتح ملف ثم اعداده مسبقا 

النشاء شرٌحة فارغة 

 النشاء شرٌحة وذلك بناء على مجموعة من االسئلة 



 

 

: واحدة مما ٌلً ٌمكن ان تستخدم كوحدة اخراج (47

القلم الضوئً 

الماسح الضوئً 

Data show 

 الماٌكروفون

: ٌقاس حجم الشاشة بــ  (48

المتر  

مللٌمتر 

 االنش

 الباوند

:  من االمثلة على Wordٌعتبر برنامج معالج النصوص  (49

لغات البرمجة 

برمجٌات التشغٌل 

  برمجٌات تطبٌقٌة

 برمجٌات االغراض العامة 

 

 www.jadara.edu.jo: ٌعتبر الموقع التالً  (50

           موقع تجاري  

           موقع حكومً 

 موقع تعلٌمً           

           موقع منظمات

اي من الرموز التالٌة تستخدم عادة لالشارة الى القرص الصلب ؟  (51

A 

B 

M 

D 

: ٌعرف فٌروس الحاسوب بما ٌلً  (52

مرض معدي سرٌع االنتشار 

برنامج ٌقوم بانشاء التطبٌقات المقٌدة للمستخدم 

برنامج ٌدخل الحاسوب لٌدمر وٌشوه البٌانات والبرامج المخزنة داخل الحاسوب 

 جمٌع ما ذكر

 من مجموعة   Word , Excel , PowerPointٌعتبر برامج  (53

 ماٌكروسوفت اوفس

ماٌكروسوفت وندوز 

Word Perfect  

Super office 
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إعداد لجنة سنافر البوليتكنك           

 

خدمتكم عبادة نتقرب بها إلى اهلل تعالى   


