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

 )     ( .(Web Site)عند تشغيل مستعرض اإلنترنت تسمى  مل تلقائياح  ت  الصفحة التي  (1)

 )     ( .تسمح بإرسال رسائل بالصوت والصورة (SMS)خدمة  (2)

 )     ( .تستطيع حفظ صورة معروضة بصفحة ويب على القرص الصلب (3)

 )     ( .هو بروتوكول اإلنترنت الخاص بتصفح مواقع الويب ((FTPبروتوكول  (4)

 )     ( .ئل إلكترونية على اإلنترنتأية رسا لإذا كنت غاضباً فال تقم بإرسا (5)

 )     ( .بإمكانية تمثيل جداول البيانات بيانيا (Excel)يتميز برنامج الجداول الحسابية  (6)

 )     ( .5مع العمود  Bتشير إلى تقاطع الصف  B5الخلية  (7)

(8) 
مج تستخدم في إيجاد عدد الخاليا النصية في نطاق معين في برنا( COUNTA)دالة 

 (.Excel)الجداول الحسابية 
)     ( 

 )     ( .11هو  6/3+9 = ناتج الصيغة (9)

 )     ( .للحصول على المتوسط الحسابي لنطاق رقمي (SUM)تستخدم الدالة  (11)

 

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

Sheet – Internet – Contempt – MIN –  
 

MMS – MAX – Cell – Hyperlink  
 

 .وضع تعليق غير مهذب أو غير أخالقي في محادثة أو مدونة على اإلنترنتهو  -------------  -1

 .شبكة تربط آالف وماليين شبكات الكمبيوتر عبر العالم -------------  -2

 .قل رسائل الوسائط المتعددةخدمة تسمح بن -------------  -3

 .صورة أو نص يستخدم في االنتقال بين مواقع الويبهو  -------------  -4

 .دالة تستخدم للحصول على أصغر قيمة في نطاق من الخاليا ------------- -5

 .صفمع ال العمودعبارة عن تقاطع  ------------ -6
 

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

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

  .ينعملية الجمع داخل القوس).......( 

 .ينعملية القسمة داخل القوس).......( 

   .عملية الضرب).......( 

  .عملية الطرح).......( 

 (ست درجات)                                              :لكل مما يليالصحيحة  ةاختر اإلجاب: السؤال الرابع
 

  .(البريد السريع -البريد اإللكتروني  -البريد العادي ) إلرسال رسالة بأسرع وأقل تكلفة نستخدم خدمة -1
 .(Favorites - History - Internet Options) لىإنضيفها  اكثيرالتي نزورها مواقع الويب  -2
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 (.MS Word -Internet Explorer   -  MS Excel) برامج استعراض مواقع الويب أحد -3
 :نستخدم خدمة "أنفلونزا الخنازير"للحصول على معلومات عن  -4
 .(البريد اإللكتروني -التسوق من خالل اإلنترنت  -البحث )
 أثناء إجراء محادثة تليفونية بالتليفون المحمول -5

 (.يتم استقبال الرسالة بعد نهاية المكالمة -يصل تنبيه بوجود رسالة  -( SMS)ل قصيرة يمكن استقبال رسائ)
 .(Status Bar -    Title Bar-    Address Bar) لزيارة موقع نكتب عنوان الموقع في  -6
 

 (مس درجاتخ)               : من نافذة تطبيق الجداول الحسابية الموضحة بالشكل أجب عما يلي: السؤال الخامس
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (اختر اإلجابة الصحيحة) :نكتب الصيغة D10في الخلية  2002حتى عام " Total" إجمالي مبيعات أعلى للحصول علي -1
 MAX(D5:D10)=  -ب      MAX(D5,D10) = -أ

 MAX(D5 – D9) = -د   MAX(D5:D9) = -ج
 

 (اختر اإلجابة الصحيحة)                                                     :                           اسم المصنف هو -2
 sales  -ب       compare -أ

 Microsoft Excel -د     expenses -ج

 (حةاختر اإلجابة الصحي)                                                                              : يالخلية النشطة ه -3
 A1 -ب       B5 -أ

 there is no active cell -د     D10 -ج

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

 (أكمل)                                  ------------------لى إعلى الرسم يشير  (2)الرقم  -5
 

 (ت األسئلةانته)
 مع أرق تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،
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