الوولكت العزبٍت السعىدٌت
وسارة التزبٍت والتعلٍن
كلٍت الوعلوٍي ببلزٌبض
قسن الحبسب اَلً
السؤال األول  /وضح الفبئذة هي استخذام البزاهج التبلٍت :
:MS-WORD -1

االهتحبى الٌظزي الٌهبئً
الوبدة :تطبٍقبث الحبسب الشخصً
الٍىم :األربعبء
122حسب.
/الفتزة الثبًٍت ،هذة االهتحبى  90:دقٍقت.

40

:MS-POWERPOINT-2

:MS-EXCEL-3
9
السؤال الثبًً /أجب عوب ٌلً :

 -1فٍ تشَايح ، MS-WORDيا هى انفشق تٍُ كهًح انًشوس نهفرح وكهًح انًشوس نهرعذَم؟

 -2فٍ تشَايح  ، MS-POWERPOINTيا هى انفشق تٍُ حفظ انعشض انرمذًٍَ تااليرذاد  PPTو االيرذاد PPS؟

 -3فٍ تشَايح  ، MS-EXCELيا هى انفشق تٍُ انصُغح وانذانح يع إعغاء يثال نكم يُهًا؟

 -4فٍ تشَايح  ،MS-EXCELيا هٍ فائذج انشسىو انثُاَُح ؟
8

السؤال الثبلث /ضع عالهت ( )أهبم العببرة الصحٍحت وعالهت ( )أهبم العببرة الخبطئت فٍوب ٌلً:
(
ًَ-1كٍ إدساج ذخغُظ هُكهٍ فٍ تشَايح .MS-WORD
ًَ-2كٍ انرمذو فٍ انًشاحم االَرمانُح تٍُ انششائح فٍ تشَايح  MS-POWERPOINTتانُمش عهً انفأسج فمظ (
).
(
ًَ -3كٍ فٍ تشَايح  ، MS-EXCELإَشاء صُغح حساتُح.
).
ًَ -4كٍ فٍ تشَايح  ، MS-POWERPOINTإدساج خذول وعًم خًُع انرُسُماخ عهُه( .
( ).
 -5فٍ تشَايح ًَ ، MS-WORDكٍ ذشلُى انصفحاخ ب أ  ،ب ،خ ،ج،ح. ٌ....،
-6فٍ تشَايح ًَ ، MS-EXCELكٍ ذغُُش َىع انشسى انثُاٍَ" انذائشٌ" إنً انُىع "أسغىاٍَ".) ( .
1

).
).
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 -1ألهة انىسلح ....
السؤال الزابع /أهبهك هذٍ الصىرة  ،تعزف على أهبكي األسهن :

10
----------------------------------------------------------------------------

السؤال الخبهس  /ضع دائزة حىل حرف اإلجببت الصحٍحت فٍوب ٌلً :
 -1فٍ تشَايح ًَ ،MS-WORDكٍ إَشاء سأس/ذزَُم انصفحح ورنك يٍ خالل لائًح :
د -عشض.
ج -ذُسُك.
ب -إدساج.
أ-ذحشَش.
-2فٍ تشَايح ًَ ، MS-POWERPOINTكٍ إعادج ذشذُة انششائح وإخفاء ششَحح عُذيا َكىٌ انعشض يٍ َىع :
د -اإلخاتح أ و ب.
ج-عشض انششائح.
ب -فاسص انششائح.
أ -عادٌ.
-3فٍ تشَايح ًَ، MS-EXCELكٍ إدساج خاصُح انرحمك يٍ انصحح ورنك يٍ لائًح:
د-إدساج.
ج -تُاَاخ.
ب -ذُسُك.
أ -ذحشَش.
-4فٍ تشَايح ًَ،MS-FRONTPAGEكٍ إدساج انفالش يٍ خالل لائًح إدساج -يكىٌ وَة ثى اخرُاس انًكىٌ:
د -عُاصش ذحكى يرمذيح.
ج-ذضًٍُ انًحرىي.
ب -أششعح االسذثاط.
أ -ذأثُشاخ حُىَح.
 -5فٍ تشَايح َ ، MS-EXCELسرخذو دانح  COUNTIFنكٍ :
أ -خًع يحرىي خهُرٍُ .ب -حساب ذكشاس ششط يعٍُ .ج-ذحىَم ألحشف انصغُشج إنً كثُشج .د-ال شٍ يًا رُكش:.
ًَ -6كٍ فٍ تشَايح  ، MS-FRONTPAGEإدساج شفشاخ خافا سكشتد فٍ :
 .HEAD & BODYد -خًُع يا سثك.
 HEADفمظ .ج-
أ BODY -فمظ  .ب-
َ -7حرىٌ تشَايح ،MS-EXCELعهً دوال كثُشج خذاً  ،فذانح َُ AVERAGEعرثش يٍ دوال:

أ -انشَاضُاخ وانًثهثاخ .ب -اإلحصاء .ج -انًانُح .د.ال شٍء يًا سثك.
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