الوولكت العربٍت السعىدٌت
وزارة الخربٍت والخعلٍن
وكالت كلٍاث الوعلوٍي
كلٍت الوعلوٍي بالرٌاض
الرقن الجبهعي:

االسن:

االهخحاى النظري النهائً
الوادة :حطبٍقاث الحاسب الشخصً  122حسب
الٍىم  :السبج
الفخرة األولى .الىقج  90:دقٍقت.
الشعبت:

50

السؤال األول/وضح الفوائذ هن استخذام البراهج التبليت ورلك هن خالل دراستك لوقرر تطبيقبث الحبسب الشخصي:

:MS-WORD -1

:MS-POWERPOINT-2

:MS-EXCEL-3

:MS-FRONTPAGE-4

:MS-OUTLOOK-5
15
السؤال الثبني /أجب عوب يلي :

 -1ف ٟتشٔاِح ِ ، MS-WORDا ٘ ٛاٌفشق ت ٓ١ػشض "ذخغ١ظ ٠ٚة"  ٚػشض "ذخغ١ظ اٌغثاػح"؟

 -2ف ٟتشٔاِح ِ MS-WORDا ٘ ٛاٌفشق ت ٓ١وٍّح اٌّشٚس ٌٍفرح ٚوٍّح اٌّشٚس ٌٍرؼذً٠؟

 -3ف ٟتشٔاِح ِ ، MS-POWERPOINTا ٘ ٛاٌفشق ت ٓ١حفظ اٌؼشض اٌرمذ ّٟ٠تاالِرذاد  ٚ PPTاالِرذاد PPS؟

 -4ف ٟتشٔاِح ٕ٘ ، MS-POWERPOINTان ِا ٠سّ ٝتاالسذثاط اٌرشؼث . ٟفّا ٘ ٟأٔٛاع االسذثاعاخ اٌرشؼث١ح اٌر٠ ٟرُ
ذغث١مٙا؟ ِٚر٠ ٝرُ اسرخذاَ وً ٔٛع؟

1

أقلب الىرقت ملتببعت بقيت األسئلت...

 -5ف ٟتشٔاِح ِ ، MS-EXCELا ٘ ٛاٌفشق ت ٓ١اٌص١غح ٚاٌذاٌح ِغ إػغاء ِثاي ٌىً ِّٕٙا؟

 -6ف ٟتشٔاِح ِ ،MS-EXCELا ٘ ٟفائذج اٌشس َٛاٌث١أ١ح ؟

-7ف ٟتشٔاِح ُّ٠،MS-FRONTPAGEىٓ اسرخذاَ اٌّؼاٌح إلٔشاء صفحح/صفحاخ  ،فّا ٘ ٛاٌّؼاٌح .WIZARD؟

 -8ف ٟتشٔاِح ّ٠ ،MS-FRONTPAGEىٓ إدساج اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛسائظ  ،أروش أثٕ٘ ِٓ ٓ١زٖ اٌٛسائظ؟
 -9تشٔاِح ٠ ،MS-OUTLOOKمذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ا  ،أروش أثٕ٘ ِٓ ٓ١زٖ اٌّضا٠ا؟

 -10تشٔاِح ّ٠ ،MS-OUTLOOKىٓ اٌرؼاًِ ِغ ٔٛػ ِٓ ٓ١اٌثش٠ذ اإلٌىرش e-mail ٟٔٚفّا ّ٘ا؟
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السؤال الثبلث  /ضع دائرة حول حرف اإلجببت الصحيحت فيوب يلي :
 -1ف ٟتشٔاِح ّ٠ ،MS-WORDىٓ إٔشاء سأط/ذز ً١٠اٌصفحح ٚرٌه ِٓ خالي لائّح :
د -ػشض.
ج -ذٕس١ك.
ب -إدساج.
أ-ذحش٠ش.
-2ف ٟتشٔاِح ّ٠ ، MS-POWERPOINTىٓ إػادج ذشذ١ة اٌششائح ٚإخفاء شش٠حح ػٕذِا ٠ى ْٛاٌؼشض ِٓ ٔٛع :
د -اإلخاتح أ  ٚب.
ج-ػشض اٌششائح.
ب -فاسص اٌششائح.
أ -ػاد.ٞ
-3ف ٟتشٔاِح ّ٠، MS-EXCELىٓ إدساج خاص١ح اٌرحمك ِٓ اٌصحح ٚرٌه ِٓ لائّح:
د-إدساج.
ج -ت١أاخ.
ب -ذٕس١ك.
أ -ذحش٠ش.
-4ف ٟتشٔاِح ّ٠،MS-FRONTPAGEىٓ إدساج اٌفالش ِٓ خالي لائّح إدساجِ -ى٠ٚ ْٛة ثُ اخر١اس اٌّى:ْٛ
د -ػٕاصش ذحىُ ِرمذِح.
ج-ذضّ ٓ١اٌّحر.ٜٛ
ب -أششعح االسذثاط .
أ -ذأث١شاخ ح٠ٛ١ح.
 -5ف ٟتشٔاِح ّ٠ ، MS-OUTLOOKىٓ ححص ِٛػذ  ٚذحذ٠ذ اٌّٛضٛع ٚاٌّٛلغ ٚذاس٠خ اٌثذا٠ح ٚٚلرٗ ٚذاس٠خ إٌٙا٠ح ٚٚلرٗ ٚاٌرزو١ش
ٚغ١ش٘ا ِٓ خالي اسرخذاَ :
د-ال شِّ ٟا رُوش.
ج-اٌّالحظاخ.
ب -اٌرم.ُ٠ٛ
أِٙ -اَ.
 -6ف ٟتشٔاِح ٔ ،MS-EXCELسرخذَ داٌح  concatenateألداء اٌٛظ١فح اٌراٌ١ح:
أ -ذدّ١غ األسلاَ ف ٟخٍ١ح ٚاحذج ب -الرغاع خضء ِٓ إٌص ِٓ اٌ . ٓ١ّ١ج الرغاع خضء ِٓ إٌص ِٓ اٌ١ساس .د -ال شٟء ِّا رُوش.
 -7ف ٟتشٔاِح ّ٠ ،MS-WORDىٓ ذىشاس صفٛف اٌؼٕاٌٍ ٓ٠ٚدذاٚي ِٓ خالي لائّح :
ج -إداسج .د -ذحش٠ش.
ب -ذٕس١ك.
أ -خذٚي.
8
 -8ف ٟتشٔاِح ّ٠ ،MS-FRONTPAGEىٓ إدساج ٘زٖ األداج  ح١ث ذسّ٘ ٝزٖ األداج :
أ -خأح االخر١اس .ب -صس اٌخ١اس .ج -خأح اٌخ١اس .د-صس االخر١اس.

السؤال الرابع /ضع عالهت ( )أهبم العببرة الصحيحت وعالهت ( )أهبم العببرة الخبطئت فيوب يلي:
(

ّ٠-1ىٓ إدساج أستؼح ششٚط ف ٟاٌرٕس١ك اٌشش٠غ ٟف ٟتشٔاِح . ms-excel
ّ٠-2ىٓ إدساج اٌشِٛص ِثً" ©" ف ٟتشٔاِح . MS-WORD
ّ٠-3ىٓ اٌرمذَ ف ٟاٌّشاحً االٔرماٌ١ح ت ٓ١اٌششائح ف ٟتشٔاِح  MS-POWERPOINTتإٌمش ػٍ ٝاٌفأسج فمظ
ّ٠ -4ىٓ إدساج شفشاخ خافا سىشتد داخً ٌغح  HTMLف ٟتشٔاِح .MS-FRONTPAGE
ّ٠ -5ىٓ إسساي سساٌح ِخف١ح إٌ ٝأوثش ِٓ شخص ِٓ خالي وراتح ػٕا E-mail ٓ٠ٚفِ ٟشتغ" إٌ)to( "ٝ
٠ -6حر ٞٛتشٔاِح  MS-OUTLOOKػٍ ٝخاص١ح اٌّالحظاخ ٚاٌر ٟذشثٗ ف ٟاٌٛالغ ٚسلح اٌّالحظاخ اٌصفشاء.
ٌ-7شفغ ٍِفاخ ِٛلؼه ِٓ خٙاصن إٌ ٝاإلٔرشٔد ٠دة اسرخذاَ احذ تشاِح ٔمً اٌٍّفاخ ِٕٙٚا . FOLDER MANAGER
متنيبتي للجميع ببلتىفيق والنجبح.
مدرس املبدة .أ .عبداهلل به شبئع بيهبن.
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