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    :أمام العبارة الخطأ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )ضع عالمة  :السؤال األول
 (أربع درجات)                                                                             (  فقط 8اختر )      

 )     ( .تعليمي www.emoe.gov.egنوع الموقع  (1)

 )     ( .اآلخرين ومشاعرهم عند العمل في بيئة إلكترونيةاحترام حقوق  (2)

 )     ( .تسمح بإرسال رسائل فيديو من اإلنترنت إلى التليفون المحمول( SMS)خدمة  (3)

 )     ( .تسمح خدمة البريد اإللكترونى بتبادل الرسائل والملفات المرفقة (4)

 )     ( .عبر اإلنترنت يستخدم في رفع وإنزال ملفات( FTP)بروتوكول  (5)

(6) 
يظل إجمالي عدد صفوف  (Excel)عند حذف صف من ورقة عمل جداول حسابية 

 .ورقة العمل ثابتا
)     ( 

 )     ( .لحساب مجموع القيم الرقمية في نطاق محدد من الخاليا (Average)تستخدم الدالة  (7)

 )     ( (.Excel)برنامج الجداول الحسابية المصنف يحتوى على ورقة عمل واحدة على األقل في  (8)

 )     ( .111هو     10*1+9=ناتج الصيغة  (9)

 )     ( .يعنى تنشيطها( Excel)تحديد خلية واحدة فى برنامج الجداول الحسابية  (11)
 

 (ثالث درجات)                               :         أكمل كل جملة مما يلي بالمفهوم المناسب: السؤال الثانى
 

Phishing – CountA – Upload – Download –  

 

GPRS – Chart – Cell – E mail address 
 

 .خدمة إرسال واستقبال البيانات في شكل حزم ------------ -1

2- moe_falaky@moe.gov  عنون  إلىيشير------------. 

 ونية للحصول على بيانات شخصية أو مالية من تظاهر شخص محتال بأنه يتبع منظمة قان ------------ -3

 .آخرين عبر اإلنترنت     

 .عملية إنزال ملفات من اإلنترنت إلى الكمبيوتر ------------ -4

 (.Excel)لحساب عدد الخاليا الغير فارغة في نطاق من الخاليا بورقة عمل  ------------- -5

 .في صورة بيانيةأسلوب عرض البيانات الرقمية  ------------ -6

 

 (درجتان)  :(Excel)التالية في برنامج  صيغةأولويات حل ال( 4)إلى ( 1)رتب بين القوسين من : السؤال الثالث
 

              = A1 * B1 / (C3 + D4) - E2 

 .عملية الضرب).......( 

 .ينعملية الجمع داخل القوس).......( 

 .عملية القسمة).......( 

 .ية الطرحعمل).......( 

 (ست درجات)                                                :اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي: السؤال الرابع
 

 (.البحث -البريد اإللكتروني  -التسوق عبر اإلنترنت )لطلب وجبات سريعة من خالل اإلنترنت نستخدم خدمة  -1
 (.Paint - Microsoft Excel - Internet Explorer)هو  ات الويبحصف تستعرضاأحد م -2
 : خدمة إرسال واستقبال رسائل الوسائط المتعددة بين الكمبيوتر والتليفون المحمول عبر اإلنترنت هي -3

    (MMS -  SMS-  GPRS.) 
 مواقع اإلنترنت التي يتم زيارتها بشكل متكرر يفضل إضافتها إلى -4
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 (Internet Options  – History  –Favorites  ). 
 (.Shopping - Email - Chat) :صورة نستخدم خدمةالصوت وبالإلجراء محادثة  -5
 (.Upload - Download - Setup)سمي تاإلنترنت جهاز الكمبيوتر إلى ملفات من عملية رفع  -6

 

 (خمس درجات)         :           يليمن نافذة تطبيق الجداول الحسابية الموضحة بالشكل أجب عما : السؤال الخامس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (اختر اإلجابة الصحيحة):              نكتب الصيغة C9 في الخلية لحساب متوسط درجة الحرارة العظمى -1
 

   Average(C2,C8) = -ب                                         Average(C2 to C8) = -أ

 C8)-= Average(C2 -د                                         Average(C2:C8) =     -ج

 (اختر اإلجابة الصحيحة)                                  :                            اسم المصنف هو -2
 week 3 -د     week 1 -ج       weather -ب       week 2 -أ

 

 (اختر اإلجابة الصحيحة)                                                       : نوع الرسم البياني هو -3
 

 (Pie)دائري  -د(        Bar)شريطي  -ج(           (Lineخطى  -ب(       ( Columnأعمدة -أ
 

  (أكمل)                                  -------------------على الرسم يشير إلى  (1)الرقم  -4
 

  (أكمل)                                  -------------------الرسم يشير إلى على  (2)الرقم  -5
 (انتهت األسئلة) 

 مع أرق تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،
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1 


