
 

 

 

 مديرية التربية والتعليم                                                
 مدرسة                                               

 2021/2022امتحان مادة الحاسوب النهائي للفصل الدراسي الثاني 
 مع االجابات

 ./......./....التاريخ:...                 االسم: ـ..................................               

 ساعة. الزمن :  الصف:الثامن                                                                                                                  

 

 , واالجابة على نفس الورقة . 2 أسئلة , علما ان عدد االوراق 7ملحوظة : أجب على جميع األسئلة ,وعددها 

 

 عالمات ( 5)       السؤال األول : امأل الفراغ باإلجابة المناسبة :
 

 فارز الشرائحو  عادييمكنك مشاهدة الشرائح ومعاينتها عن طريق ادوات عرض الشرائح وهي     -1

 

 انتقاالتيمكن تعيين حركة انتقالية لشريحة معينة من خالل تبويب  -2

 

 هو الشريط الذي يقدم معلومات عن الملف المفتوح حاليا  مات شريط المعلو -3

 

 حركاتننقر على االداة تأثيرات من تبويب   power pointالضافة بعض التأثيرات على الخاليا في برنامج  -4

_____________________________________________________________________________ 

 

 عالمة ( 61)            حول رمز اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال الثاني : ضع دائرة

 ننقر على االداة :  power pointالدراج صورة في شريحة من نوع عنوان ومحتوى في برنامج  -1

 ج(                                       ب(                                              أ(

 

 ننقر على االداة  :  power pointمقطع صوت في شريحة في برنامج  الدراج -2

 ج(  ب( أ(

 

 : االداة التي تكون بجانب الرسالة الواردة في البريد االلكتروني والتي تشير الى وجود ملفات مرفقة هي -3

 ج(   ب(  أ(  

 

 : الزر الذي يستخدم الرسال رسالة البريد االلكتروني هو  -4

 ج(                               ب(                    أ(   

 

 الرمز الذي يستخدم للبحث عن صفحات الويب التي تحتوي الكلمة االولى بشرط اال تحتوي على الكلمة الثانية هو : -5

 ج(  "  "                                            -ب(      +  أ(

 : يتيح مستكشف االنترنت االحتفاظ في مجلد المحفوظات بالصفحات التي زرتها مؤخرا لعدد من االيام بحد اقصى -6

 يوم 111ج(                                    يوم 999ب(  يوم                                        1111أ( 

 

 ننقر على الرمز :   power pointمج الدراج تخطيط بياني في شريحة عنوان ومحتوى في برنا -7

  ج (             ب(   أ(

 

 الرمز الذي يستخدم للبحث عن صفحات الويب عن جملة كاملة هو : -8

 ج(  "  " -ب(              +  أ(



 

 

 عالمات ( 5)     ( خلف العبارة الخاطئة :  ×( خلف العبارة الصحيحة وإشارة )  √ضع إشارة ) : لثالثالسؤال ا

 
 ( .  صحبالنقر على الشريحة بزر الفارة االيمن واختيار االمرشريحة مكررة )        power pointيمكن تكرار شريحة في برنامج  (6

 ( .     خطأ( يمكن ان يحتوي عنوان البريد االلكتروني على فراغات   )2

 (  .  صحهو حيز العمل   )       power point( الجزء المخصص العداد الشريحة وتصميمها في برنامج 3

 ( .     خطأ)     ننقر على االداة    power point( لتعبئة شكل معين بلون ما في برنامج 4

 ( .    صحعن طريق االمرين قص ولصق  ) power point( يمكن نقل شريحة من مكان الخر في برنامج 5

 

 

 عالمات ( 1)       .من مزايا البريد االلكتروني  3عدد السؤال الرابع  :

 السرعة وقلة التكلفة (1
 يمكن ارسال الرسالة الى شخص او مجموعة اشخاص في الوقت نفسه (2
 يمكن ارسال ملفات النصوص والصور و الصوت . مرفقات مع الرسالة (3

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 عالمات ( 4)       اذكر ادوات البحث الخاصة بالصور . السؤال الخامس :

 

 الحجم 

 اللون 

 النوع 

 الوقت 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 عالمات ( 4)   السؤال السادس : عددي أجزاء عنوان البريد االلكتروني .

 

  اسم المستخدم 

 @ رمز 

 اسم الموقع الذي يقدم خدمة البريد االلكتروني على االنترنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتي لكم بالنجاح
 

 


