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 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقما  

     األول

     الثانً

     الثالث

     الرابع املتوسط الثاني الصف: ................................................................................................اسم الطالب: 

  الخامس احلاسب اآللياملادة:  رقم اجللوس:
   

   السادس واحدةساعة  الزمن : هـ23/8/1440األحد  اليوم والتاريخ
  

 رقًما الدرجة الكلية 
 

   المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

 

  

 

 2من  1صفحة 
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 
 

  ) كل فقرة نصف درجت (                                  : اختر اإلجببت الصحيحت فيمب يلي:السؤال األول -

 
 .برامج تستخدم من قبل المتخصصين في مجال الصناعة والعمارة إلنشاء تصاميم تتميز بالجودة والدقة العالية  تسمى برامج  -1

 الرسم الطالئي -أ 
ساعدة التصميم بم -ب

 الرسوم المتحركة -د المخططات اإلنسيابية -ج الحاسب

 عند الحاجة إلى حساب أكبر قيمة لمجموعة من األرقام نستخدم الدالة : -2
 COUNT -د MIN -ج SUM -ب MAX -أ 

 .....المستخدمين هو برنامج .....عدد برنامج يمكن اعتباره األول في العالم من حيث القوة في التصميم وكثرة  -3
 بلندر -د الفوتوشوب -ج الجمب -ب اإلنكسكيب -أ 

 برامج الجداول الحسابية تستخدم في  :  -4
 كتابة وتنسيق المستندات  -د العمليات الحسابية -ج الرسم والتصميم -ب كتابة البرامج  -أ 

 تعد نوعا من أنواع ألعاب المحاكاة :  -5

 ألعاب تعليم القراءة -أ 
م بقيادة ألعاب التحك -ب

 األلعاب الرياضية -د ألعاب المتاهات -ج الطائرات

 = ( هو2*2-12في الجداول الحسابية يكون ناتج العملية الحسابية )  -6
 (8) -د (4) -ج (6)-ب (22)-أ 

 برامج تسمح للمستخدم أن يرسم بحرية ما يرغب مع االستفادة من موارد الحاسب تسمى برامج ....... -7

التصميم بمساعدة  -ب الطالئيالرسم  -أ 
 الحاسب

 الرسوم المتحركة -د المخططات اإلنسيابية -ج

 من األثار السلبية لأللعاب على العقيدة : -8
 األلفاظ الشركية -د السمنة -ج ضعف البصر -ب العزلة واالنفراد -أ 
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 2من  2صفحة  
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 العببرة الخبطئت فيمب يلي:ضع ) صح ( أمبم العببرة الصحيحت , أو ) خطأ ( أمبم  : السؤال الثبني -
                                                                                                              

 ) كل فقرة نصف درجت (                                                                                                    
 

 ابةــــــــاإلج ـــارةـــــــــــــالعبــ م
 (   ×)    . يمكن استخدام برامج الجداول الحسابية في كتابة بحث في مادة الحاسب 9

 (   √)    . تتميز برامج الجداول الحسابية عن الجداول اليدوية بسهولة تعديل البيانات 12

 (   √)    . لبياناتالخلية النشطة هي التي تكون جاهزة إلدخال ا 11

 (   √)    . األلعاب التعليمية تعتمد على أسلوب التعلم من خالل اللعب 12

 (   ×)    ة فقط .في الجداول الحسابية كتاب العمل يحتوي على ورقة عمل واحد 13

 (   √)    . مجموعة خاليا متراصة في وضع أفقيهو الصف  14

 (   ×)    . مل في برامج الجداول الحسابيةال يمكن تغيير اسم ورقة الع 15

 (   √)    . الرسم والتصميم بالحاسب هو تكوين الرسومات والصور باستخدام الحاسب 16

  
                                                                                     

 يمكن تيال داول الحسابية  ؛ اذكر اثنين من أنواع البياناتمن خالل دراستك لبرامج الج  : السؤال الثبلث -
 ) درجة (                                                           .ورقة العمل   إدخالها إلى                           

 
 التاريخ والوقت (4  ( الصيغة 3   (القيمة  2(العنوان  1

 
 
 

 ) درجة (                 .  من خالل دراستك ؛ اذكر اثنين من اآلثار اإليجابية أللعاب الحاسب :   السؤال الرابع -
 
 .  اكتساب المعارف والتحفٌز على المعرفة  (3

 . التسلٌة والتروٌح عن النفس  (2

 . تنمٌة المهارات الذهنٌة مثل اإلبداعٌة وحل المسائل ... وغٌرها  (1

 .  اإلستجابة  تنمٌة قوة المالحظة البصرٌة وسرعة (4

 . اكتساب معرفة أكثر بالحاسب  (5

 أو ) أي إجابة أخرى صحٌحة تؤدي المعنى (
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