


 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

 مكتب التعليم ) وسط ( مكة المكرمة

 مدرسة محمد بن عبدالوهاب االبتدائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  االبتدائي الصف الخامس -هارات الرقمية مادة الم - هـ1444لعام  اختبار منتصف الفصل الدراسي األول

 

 أجب عن األسئلة التالية :
 

 للحاسب اآللي 1

 نوعان فقط            -ج نوع واحد فقط -ب أنواع عديدة -أ

 وحدة الذاكرة الفالشية هي 2

 ال توجد في الواقع        -ج أجهزة التخزين شيوعا أكثر -ب أقل أجهزة التخزين شيوعا -أ

 النصوص وإعطاء األوامر للحاسبتستخدم إلدخال  3

 لوحة المفاتيح        -ج السماعات -ب الفأرة -أ

 جهاز يستخدم لإلشارة إلى العناصر الموجودة على الشاشة 4

 لوحة المفاتيح        -ج السماعات -ب الفأرة -أ

 جهاز إخراج يتم استخدامه إلنشاء نسخة مطبوعة من أي مستند 5

 المفاتيحلوحة         -ج الطابعة -ب الفأرة -أ

 إلنشاء اختصار أضغط على الملف بزر الفأرة األيمن ثم أختار 6

 إنشاء اختصار        -ج لصق -ب نسخ -أ

 إذا حذفنا ملف فإنه 7

 إلى المستنداتيذهب         -ج يُحذف نهائيا من الحاسب -ب يذهب إلى سلة المحذوفات -أ

 الهدف من ضغط الملفات والمجلدات 8

 زيادة سرعة الحاسب        -ج توفير سعة تخزينية -ب تقليل استهالك البطارية -أ

 إلدراج صورة من اإلنترنت أضغط على تبويب إدراج ثم أختار 9

 صور من اإلنترنت        -ج ضغط الصور -ب صور من هذا الحاسب -أ

 لتغيير المسافة بين األسطر أضغط على 10

 طباعة الورقة        -ج إدراج األشكال -ب تباعد األسطر والفقرات -أ

 



 تعد الهواتف الذكية في الوقت الحاضر بمثابة أجهزة حاسب مصغرة 11

 خطأ -ب صح -أ

 الحاسب المحمول يمكنك حمله في أي مكان تقريبا 12

 خطأ -ب صح -أ

 ال يمكنك حذف اختصار ملف بعد إنشائه 13

 خطأ -ب صح -أ

 نستطيع إعادة تسمية المجلد أو الملف 14

 خطأ -ب صح -أ

 األصلي بوجود سهم صغير أسفل اليساريختلف االختصار عن الملف  15

 خطأ -ب صح -أ

 عند حذف ملف أو مجلد من الحاسب فإنه يحذف بشكل نهائي 16

 خطأ -ب صح -أ

 مهمة ضغط الملفات والمجلدات توفير سعة تخزينية 17

 خطأ -ب صح -أ

 لنقل ملف أو مجلد من مكان آلخر أستخدم ) قص ثم لصق ( 18

 خطأ -ب صح -أ

 لإلنجليزيةال أستطيع تغيير لغة الكتابة في الحاسب من العربية  19

 خطأ -ب صح -أ

 caps lockفي الحاسب أضغط على   إلنجليزيةالكتابة األحرف باللغة  20

 خطأ -ب صح -أ

 

 انتهت األسئلة
 أرجو لكم دوام التوفيق والنجاح

 
 

 

 مدير المدرسة                                                                           معلم المادة

 أ/ صالح بن عبدالوهاب الشهراني                                      أ/ إبراهيم بن حمادي الحربي
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