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 :ةالصحيحاالجابة  اختاري( 17( الى )1في الفقرات من ) /1س     

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

لتعليم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

  الفترة األولى –بنك األسئلة  – الثانيالفصل الدراسي 

 الوحدة الرابعة

 هـ 1111  الدراسي لعامل

   

 الحاسب اآللي المادة

 األولى الفترة

 المتوسطة المرحلة

 األول فالص

 من امتدادات ملفات النصوص:  1
   mp4 _ .mov.)د(   txt  _  .doc.)ج(   jpeg  _  .gif.)ب(   mp3 _ .wav.)أ( 

2 
 الكتابة السريعة على لوحة المفاتيح باستخدام جميع أصابع اليدين هي: 

اجلة النصوص الغري )أ(برامج مع
 جمانية   

 )د( معاجلة النصوص )جـ( الطباعة باللمس    )ب( بيئة التشغيل  

 لنقل المؤشر إلى نهاية السطر نضغط على مفتاح: 3

 Home)د(  Delete)ج(  End)ب(  Space)أ( 

 مفتاح يقفز بالمؤشر عدًدا ثابًتا من الخانات، وللتنقل بين خاليا الجدول:  4
 Alt)د(  Delete)ج(  Ctrl)ب(  Tab)أ( 

 نضغط على مفتاح : المؤشر يسبق الذي الرمز أو الحرف لحذف 5

 Tab )د(  Delete )جـ(  Enter )ب(   Back Space )أ(  

6 
 يتم إخراج الصور من الحاسب بواسطة: 

 )د( قارئ األعمدة.    )ج( القرص الضوئي   )ب( املاسح الضوئي  )أ( الطابعة

7 
 ن متطلبات الطباعة باللمس: م

)ب( التهوية اجليدة واإلضاءة  )أ( السرعة.
 املناسبة.

 )د( توفر ماسح ضوئي.  )جـ( االتصال باإلنرتنت. 

 لنقل المؤشر إلى األعلى بمقدار صفحة واحدة نضغط على مفتاح:  8
 page up)د(  tab)ج(  enter)ب(  page down)أ( 

9 
  الحاسب بواسطة:يتم إخراج األصوات من 

 )د( الفأرة. )ج( الكامريا. )ب( السماعات.  )أ( الطابعة.

11 
 من الشروط الواجب اتباعها لتطبيق الجلسة السليمة أثناء الطباعة باللمس: 

)د( ضبط ارتفاع الطاولة  )ج( النظر إىل لوحة املفاتيح. )ب( ثين الظهر إىل األمام.  )أ( الكتابة بإصبع واحد.
 سي.والكر 
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 اذكري االمتدادات المناسبة لكل نوع من أنواع البيانات  فيما يلي: /2س

 امتداد الملف نوع البيانات

      نص

      صوت

      صورة

      مقاطع مرئية

 

 

 

 

 

 

 

 

 من امتدادات ملفات الفيديو ) المقاطع المرئية (:  11

 txt.)د(  rar.)ج(  mov.)ب(  jpg.)أ( 

 من مزايا الطباعة باللمس:  12
 )د( التهوية اجليدة     )ج( آالم الظهر والرقبة    )ب( السرعة وقلة اإلجهاد )أ( ارتفاع الطاولة والكرسي 

 بمقدار صفحة واحدة نضغط على مفتاح :لنقل الشاشة إلى األعلى  13
 End )د(  Page Down )جـ(  Enter  )ب(  Page Up )أ( 

 تُعد الرسوم البيانية من:  14
 )د( النصوص )ج( األصوات )ب( الصور )أ( املقاطع املرئية

 البيانات التي يُمكن إدخالها بواسطة لوحة المفاتيح هي:  15

 ئية)د( املقاطع املر  ( النصوص)جـ )ب(األصوات )أ( الصور

16 
  البيانات التي يتم إدخالها بواسطة الماسح الضوئي هي:

 )د( املقاطع املرئية  )جـ( الصور )ب( األناشيد )أ( األحرف واألرقام

17 
  بــمفاتيح: F1,F2,F3تسمى المفاتيح 

 هم  األس )د( العمليات اخلاصة )ج(  احلروف واالرقام  )ب(  التنقل )أ( 
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(2 )Print screen  

(3 )Num lock  

(4 )Shift  

(5 )Ctrl  

(6 )Delete  

(7 ) Caps lock  

(8 )Back space  

(9 ) Esc  

(10)Insert  

  (مفتاح زر الفأرة األيمن11)

  (مفتاح قائمة ابدأ12)

  (Alt(مفتاح التبديل )13)

  ( Tab( مفتاح الجدولة ) 14)
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 طريقة إدخال واخراج البيانات  في الجدول التالي: حددي /4س

 اإلخراج وحدة اإلدخال وحدة نوع البيانات

   نص

   صوت

   صورة

   مقاطع مرئية

 

 ( ضعي حرف )ص( لالجابة الصحيحة وحرف )خ( لالجابة الخاطئة:2( إلى )1في الفقرات من )/5س

 )   ( Deleteر نضغط على مفتاح لحذف الحرف أو الرمز الذي يسبق ) خلف ( المؤش .1

 من مزايا الطباعة باللمس قلة اإلجهاد )      ( .2

 

 أكملي الفراغ لكل مما يلي : -أ   /7س

 ....................... و............................  و......................  اإلدخال  وحدات أمثلة من .1

 ...............................................................................يكون اتجاه النظر عند الطباعة باللمس إلى : .2

 من أمثلة وحدات اإلخراج ...................... و ............................ و ....................... .3

 ....................... و............................  و.............. ........ التخزين  وحدات أمثلة من .4

 ........................................................................بــمفاتيح: F1,F2,F3……….F12تسمى المفاتيح  .5

 ،     .................            home ، ................. ،page up المفاتيح الخاصة بالتنقل على الشاشة  .6

من متطلبات الطباعة باللمس .............................. و ...............................  .7
 .............................. و .................................
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 ه بوضع الرقم المناسب أمام الوظيفة :)ب( صلي بين كل مفتاح من المفاتيح التالية والوظيفة المناسبة ل

  

 

 

     مفتاح بكل العلوية والرموز األحرف لكتابة يستخدم)          ( 

                                      إتمامها بدون المهمة من للخروج يستخدم)          ( 

   جديدة فقره إلى الواالنتق الجهاز إلى األوامر إلدخال يستخدم)          ( 

            االنجليزية باللغة الكبيرة األحرف كتابة عند يستخدم)          ( 

     واألرقام الكلمات بين مسافة )          ( يستخدم لترك

 )          ( يستخدم مع بعض المفاتيح األخرى لتنفيذ بعض األوامر الخاصة

 هي:طق رئيسية ، )ج( تتكون لوحة المفاتيح من أربعة منا

1.          ..........................................................................                    2.      ...................................................................... 

3   ..      ......................................................          ...................                 4  ..      ....................................................................... 

        .)د( رتبي صفوف منطقة الحروف بناء على احتواءها على األحرف األكثر استخدام في اللغة العربية 

     (1 ) ............    ............................................(2)          ..................................................................(3)............................................................ 

 اذا سمي صف االرتكاز بهذا االسم؟)هـ( عللي : لم

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 : عرفي المصطلح التالي)أ(  /8س

 الطباعة باللمس؟

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 قارني بين كل من : 

 Back Spaceمفتاح    Deleteمفتاح  

  

  

 

 Endمفتاح    Homeمفتاح  

  

  

 

 Page Downمفتاح   Page Upمفتاح   

  

  

 

 من أنا :

 أستخدم لكتابة االحرف الكبيرة باللفة اإلنجليزية )                ( -1

 )                 ( Shiftأستخدم لتغير اللغة مع مفتاح   -2

 مة بدون إكمالها )          (أستخدم للخروج من أي مه -3

 أستخدم ألخذ صورة للشاشة بالكامل )               ( -4

 أستخدم لتبديل لوحة المفاتيح الرقمية إلى أسهم يمكن من خاللها التنقل )               ( -5

 ألضاقه حرف بدالً عن حرف مكتوب سابقا )          (أستخدم  -6
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