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

 

 )     ( .ن شخص في وقت واحديمتاز البريد اإللكتروني بإمكانية إرسال رسالة واحدة ألكثر م (1)

 )     ( .البروتوكول عبارة عن نص أو صورة مرتبط بعنوان معين (2)

 )     ( .تجاهل فتح أية رسائل إلكترونية مجهولة المصدر (3)

 )     ( .تعليمي (http://www.emoe.gov.eg)نوع الموقع  (4)

(5) (Chat )رنتهي خدمة الدردشة بين شخصين عن طريق اإلنت. )     ( 

 )     ( .بإمكانية تغيير نوع الرسم البياني (Excel)يتميز برنامج الجداول الحسابية  (6)

 )     ( .08هو    * 1 + 8=01ناتج الصيغة    (7)

 )     ( .لحساب متوسط القيم الرقمية لنطاق من الخاليا( SUM)نستخدم الدالة  (8)

 )     ( .أوراق عمل بدون (Excel)ج الجداول الحسابية يمكن إنشاء مصنف جديد في برنام (9)

 )     ( .للحصول على عدد الخاليا الرقمية في نطاق محدد (COUNTA)تستخدم الدالة  (11)

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

 

 ISP – Hyperlink – Ctrl – Shift  
 

Web Page – Sum – Netiquette - Formula 
 

 .نترنت قد تحتوى على نصوص وصور وفيديوإصفحة  ------------- -1

 .النص أو الصورة المرتبطة بعنوان آخر ------------- -2

 .اإلنترنت التي يجب أن نتحلى بها عند التعامل مع الغير على ةالسلوكيات الحميدهي  ------------ -3

 .مقدم خدمة اإلنترنتهو  ------------- -4

  .(Excel)مفتاح يستخدم في تحديد نطاقات متصلة في برنامج الجداول الحسابية  ------------- -5

 .أعداد يفصل بينها بمعامل حسابي وتبدأ بعالمة يساوي  ------------ -6

 (درجتان)  :(Excel)ويات حل المعادلة التالية في برنامج أول( 4)إلى ( 0)رتب بين القوسين من : السؤال الثالث
 

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

      .عملية القسمة ).......(

   .عملية الجمع داخل القوس).......( 

   .عملية الجمع).......( 

 .عملية الطرح).......( 
 

 (ست درجات)                                         :    صحيحة لكل مما يلياختر اإلجابة ال: السؤال الرابع
 

 :أسباب بطء تحميل صفحات الويب أحد -1
 (.كثرة الصور بصفحات الويب –إلغاء عرض الصور من خيارات اإلنترنت  -حفظ الصفحات المطلوبة بالمفضلة )

2- ahmd2010@emoe.gov.eg هو: (Internet Protocol - address  Web Site- address E mail) 

 :في هسجل عنوانيتلقائيا عند فتح مستعرض اإلنترنت  المحملموقع ال -3
    (Internet Options     –      Favorites    –Hard Disk     .) 
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 (.يط الحالةشر -شريط العنوان  –شريط القوائم ) بكتابة عنوان الموقع في (Google)نستطيع زيارة موقع البحث  -4

 (.SMS – GPRS - MMS) ستقبال البيانات فى صورة حزم هيإرسال وا خدمة -5

 :بشكل غير كامل إلى( SMS)يرجع وصول رسالة  -6
 (تليفون المستقبل اليدعم هذه الخدمة –عدم وجود تغطية لشبكة المحمول لتليفون المرسل  -زيادة حجم الرسالة عن الحد المسموح به )

 (خمس درجات)         :من نافذة تطبيق الجداول الحسابية الموضحة بالشكل أجب عما يلي: سالسؤال الخام
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (اختر اإلجابة الصحيحة):    هي  E6بالخلية  Magdy""الصيغة الصحيحة لحساب مجموع درجات الطالب  -1
 SUM(B6:D6) = -د    SUM(B6:E6) = -ج   SUM(E6:E6) = -ب    SUM(B6 - E6) = -أ       
 (اختر اإلجابة الصحيحة)             :                                                 ورقة العمل النشطة هي -2

 degree2 -ب                                                students -أ                    
 degree1 -د                                               degreeall -ج                    

 (اختر اإلجابة الصحيحة)    :                                                                 اسم المصنف هو -3
 degree2 -ب                                                 students -أ                    

 degree1 -د                                               degreeall -ج                    
 (أكمل)                                 -------------------على الرسم يشير إلى  (0)الرقم  -4
 (ملأك)                                 -------------------على الرسم يشير إلى  (2)الرقم  -5

 

 (انتهت األسئلة)
 مع أرق تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،
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