
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     
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 الصف الحادي عشر امتحان
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  ثانيالالفصل الدراسي  - األول الدور
 
 

 (.6: )عدد صفحات اسئلة االمتحان ●           الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية  :المادة ●

 .اإلجابة في الورقة نفسها ●                                          سـاعتــان :زمن اإلجابة ●
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5      
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   10 الكلي

 
 
 
 
 
 



 
(1) 

 الصف الحادي عشر امتحان
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

 
 آلتيةأجب عن جميع األسئلة ا

 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات اآلتية  :السؤال األول

 المراسالت تستخدم في طباعة الوثائق المختلفة كالرسائل والتقارير وتمكنك من دمج تطبيقات (1

 :والتدقيق اإلمالئي واللغوي ومن البحث واالستدالل هي  

 .Word Processing معالجة النصوص (أ 

 .Graphic Applications سوم الجرافيكيةالر (ب 

 .Spreadsheet الجداول الحسابية (ج 

 .Groupware تطبيقات المشاركة (د 

 

 إدخالها في ستخدموي ،واعد البياناتعتبر الواجهة التي يتعامل ويتفاعل معها المستخدم في قت (2

 : البيانات وعرضها بصورة منظمة ومنسقة 

  .التقارير( د              . ستعالماتاال( ج                 . نماذجال  (ب      .        الجداول(  أ    
  

 :يانات ويصنف على أنهمن الوظائف المرتبطة بقواعد الب وظيفة كاتب سجالت طبية بالمستشفى (3

     .مصمم قاعدة البيانات (ب                                       . محلل النظم (أ       

 .المستخدمون( د                                      .ة البياناتمدير قاعد (ج  
 

 :يمكن بها تنفيذ المشروع هو تحديد الطرق التي من خطوات التخطيط للمشروع، ويتضمن  (4

 .تعريف مهام المشروع (ب                                     .التعريف بالمشروع( أ       

 .تحديد ميزانية المشروع( د                                .روعتحديد موارد المش  (ج      
 

     : األداة التي يمكنك من خاللها تحديد جهة التفاف النص بالنسبة للكائن في المستند تسمى (5

 Position( ب                                                 Clip Art(  أ       

 Arrange( د                                       Text Wrapping( ج      

 2/بعيت

 
 

 

8



 
 (2 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  لثانيالفصل الدراسي ا - األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

  
 : تابع السؤال األول

 هي" وضع تصور نهائي للمنتج " حل إنتاج عرض الوسائط المتعددة يتم فيهامن مرامرحلة    (6

 : مرحلة 
 . المراجعة األخيرة( د   .      جربة المنتجت( ج  .       البدء في اإلنتاج( ب.     بناء الخطة (أ    

                                                                                                            
 لىإوضيح المهام المتتابعة للوصول المنظمات التخطيطية التي تستخدم األشكال الهندسية لتمن   (7

 :سلعة كان أو خدمة هي أمنتج معين سواء  
 

 .الخرائط الذهنية ( ب                       .                   مخططات المقارنة ( أ      
   
 .خرائط التدفق( د                     .        لمنظمات التخطيطية الهرميةا( ج      
 

م إظهار الشخصية اإليجابية للمتقدرفاقها مع السيرة الذاتية وتهدف إلى إرسالة رسمية يتم   (8
 :وحماسته للوظيفة تسمى 

 

 .تغطية الرسالة  (ب                             .                     رسالة توصية ( أ      
 

 .الملف المهني ( د                       .                               رسالة شكر( ج      
 

 :أكمل العبارات اآلتية بالكلمات المناسبة :السؤال الثاني  
 

نجازه خالل فترة ة والمتصلة لها هدف معين ويتوجب إسلسلة من النشاطات والفعاليات المعقد (1

 ................................................................................................هوة محددة زمني

 مما يترك األمور األكثر أهميةتركيز على الالنجاح في إدارة الوقت ويساعد في تبر مفتاح يع (2

 ..............................................................................................هو  متسعا لإلبداع    

عبارة عن مواقع ويب تتيح إمكانية مشاركة أي زائر للموقع في كتابة وتحرير مستندات  (3

 .............................................................هي  يكون ذلك بدون قيودما وعادة  ومقاالت

جذب المستهدفين ويهدف ليجب مراعاتها عند تصميم المنتج  التيجانب من الجوانب الرئيسية  (4

 ............................................................................................................... وه
 3/بعيت
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  (3 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

  
 : لثالسؤال الثا

  
 بنظام البوفيهلزبائنه ت الرئيسية الثالثة حيث يقدم الوجبا ،مؤكالت العربيةلا صاحب مطعمدمحم  

 ليساعده في MS-Excelدام برنامج نموذج للحجز باستخقام بتصميم  ،(عشاء –غداء  –فطور )  

 .تسهيل أعماله 

 : الستكمال منطقة الحسابات وذلك بكتابة الصيغ المناسبة في الخاليا اآلتية ادرس الشكل المقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  D18  الزبائنعدد إلظهار: ............................................................................... 

2) A18 (:نوع البوفيهالختيار * معتمدا على رمز ) وفيهبنوع الحساب إلظهار 

     ..................................................................................................................... 

3)  C18 الواحد للزبون التكلفة لحساب.................................. :................................. 

4) E18 بنفس الطلب زبونألكثر من  التكلفة اإلجمالية لحساب: ...................................... 

.......................................................................................................................... 

 4/يتبع                                                                                         
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 (4 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  لثانيالفصل الدراسي ا - األول الدور
 تجاريةالحاسوب في االتصاالت واألعمال ال :المـــــــادة

 
 
 

   
 : السؤال الرابع

 
تم تكيلفه بتصميم عرض بياني يوضح  ،عبدهللا مهندس يعمل في شركة استشارات هندسية (1

من خالل  ،م6/2112الخط الزمني لمشروع بناء منزل والذي سيبدأ العمل به بداية شهر 

 :جب عما يليثم أ التاليالشكل ب استعنمشاريع الدراستك لموضوع إدارة 

 نية لمشروع بناء منزلالخطة الزم

 6المهمة         

 5المهمة        

 4المهمة        

 3المهمة        

 2المهمة         

 1المهمة        

12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017  

 

 

 

 

 
 

 .قات المستخدمة في إدارة المشاريعاذكر مثاال على أحد التطبي -أ 

......................................................................................................... 

 .المشروع نجازإ التي استغرقها ما هي المدة الزمنية -ب 

......................................................................................................... 

 .متان اللتان بدأتا في نفس الفترةهما الم  -ج 

......................................................................................................... 

 

 .خدام أنظمة إدارة قواعد البياناتربعة من مميزات استاذكر أ (2

         ......................................................................................................... 

         ......................................................................................................... 

         ......................................................................................................... 

         ......................................................................................................... 
 5/بعتي
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 (5 ) 

 الصف الحادي عشر امتحانتابع 
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  لثانيسي االفصل الدرا - األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

 
 
 : السؤال الخامس 
 

استعن باألشكال  ،خصائص على النصوص الواردة في المستندعدة  wordيوفر برنامج 

 :  ضحة لإلجابة عن األسئلة اآلتيةالمو

 
من عالماات  في أي عالمة  (1

إدراج ) ر ظهااااااالتبويااااااب ت
 (.ذفها التعليقات أو ح

................................................................................................................  

................................................................................................................  

 

لمجموعة المبينة في الشكل ظهارها اإ تمكنك مناذكر خاصيتين  ،عند العمل في المستند (2
 .لمقابلا

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................ 
 

  . wordاذكر خطوات عمل قائمة مراجع في مستند  من خالل الشكل اآلتي  (3

..............................................
..............................................
..............................................

..............................................
.............................................. 

 6/بعيت  
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 (6 ) 
 عشرالصف الحادي  امتحانتابع 
 م1036/1037 -هـ 3417/3418للعام الدراسي 

  لثانيالفصل الدراسي ا - األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

 .انتهت األسئلة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 
 : السؤال السادس 

 

ن العوامل إن نجاح المؤسسات وقدرتها على المنافسة في سوق متنام يرجعان إلى مجموعة م
، وتتيح هام، والمشاركة فيما بينهم في تنفيذ المالتعاون بين الموظفينو، منها تنظيم موقع العمل

 .تسهيل العمل الجماعي تطبيقات المشاركة
  

من خالل دراستك لموضوع العمل في مؤسسات األعمال وتطبيقات المشاركة أجب عن 
 :األسئلة اآلتية 

 

 .بمصطلح العمل بالقطعة لمقصود ا ما (1

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 .وضح ذلك مل،لعلكها أعضاء فريق اتعتبر مهارة اإلقناع من المهارات التي ينبغي أن يمت (2

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

من حيث المفهوم ات األخبار والقوائم البريدية، مجموعو بين كل من المنتديات قارن (3
 :والبرامج المستخدمة لكل منهما مستعينا بالجدول اآلتي 

وجه 
 المقارنة

 

 المنتديات

 

 األخبار والقوائم البريديةمجموعات 

 

 المفهوم

.......................................

.......................................
....................................... 

.............................................

.............................................
............................................. 

 

البرامج 
 المستخدمة

.......................................
.......................................
....................................... 

.............................................

.............................................
............................................. 
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 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 ثانيالالفصل الدراسي  - األول الدور
 

 درجة ( 03) : الدرجة الكلية        الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية  :المـــــــادة
 صفحات( 4)نموذج اإلجابة في : تنبيــــــــه

   
 -:إجابة السؤال الموضوعي: أولا  
 

 اتدرج ( 8) :الدرجة                                     إجابة السؤال األول                                          

 المخرج التعليمي الصفحة الدرجة اإلجابة البديل الصحيح المفردة

 معالجة النصوص أ 1
 Word Processing 1 59 0/1 

 0/1 111 1 .نماذجال ب 2

 0/4 121 1 .المستخدمون د 0

 0/1 144 1 .تعريف المشروعال أ 4

 Text Wrapping 1 110 4/9 ج 9

 4/2 194 1   .       بناء الخطة أ 1

 4/2 178 1 .خرائط التدفق د 7

 4/2 188 1 .تغطيةالرسالة  ب 8

 درجات 8 المجموع

 
 
 

 
 

 2/يتبع
 
 



 
 (2) 

 الصف الحادي عشر امتحانجابة نموذج إتابع 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 الثانيالفصل الدراسي  – األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية :المـــــــادة

 
 اتدرج ( 4 ) :الدرجة الكلية                                                                انيإجابة السؤال الث

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا المفردة
المخرج 
 التعليمي

 3/1 111 1  .المشروع 1

 3/1 111 1 .التخطيط 2

 Wikis 1 181 1/6 الويكي 3

 1/3 111 1 .التصميم الجمالي 4

 درجات 4 المجموع
 

ا    -:األسئلة المقاليةإجابة : ثانيا
 

 اتدرج (4) :الدرجة الكلية                                                                  الثإجابة السؤال الث

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا الجزئية
المخرج 
 التعليمي

1 =B4 1 11 3/1 

2 =IF(B7="*",C7,IF(B8="*",C8,IF(B9="*",C9,0))) 1 111 3/6 

3 =A18+B18 1 111 3/1 

4 
=C18*D18 

 أو
(A18+B18)*D18= 

1 111 3/1 

 درجات 4 المجموع

 
 0/يتبع

 



 
  (0) 

 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 الثانيالفصل الدراسي  – األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية :المـــــــادة

 

 اتدرج (9) :الدرجة الكلية                                                         رابعإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا مفردةال الجزئية
المخرج 
 التعليمي

1 

 Ms Project 1 141 3/1برنامج  أ

 3/2 141 1 .أشهر بعةس ب

 3/2 141 1 .1والمهمة  1المهمة  ج

2 

 .مشاركة البيانات -
 .التقليل من تكرار البيانات -
 .توافق وتجانس البيانات -
 .سهولة الصيانة والتطوير -
 .النسخ االحتياطية -
 .األمان والسرية -

2 121 3/3 

 درجات 5 المجموع
 

 اتدرج (9) :الدرجة الكلية                                                         خامسإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة لصحيحةجابة اإلا الجزئية
المخرج  

 التعليمي

 Review 1 161 4/11تبويب مراجعة  1

   Insert Footnoteحاشية سفلية 2
 Insert Endnote 2 161 4/1  تعليق ختامي     

3 
انقر ضع المؤشر في نهاية المستند، ثم  -

 .Bibliographyعلى 
 Insert Bibliographyاختر األمر  -

2 161 4/9 

 درجات 9    المجموع
 4/يتبع

 



 
 (4) 

 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة تابع 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 الثانيالفصل الدراسي  – األول الدور
 الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية :المـــــــادة

 
 اتدرج (4) :الدرجة الكلية                                                                      سادسإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا الجزئية
المخرج 
 التعليمي

1 

 

هللو نمللات جنتللاجي يقللوت فيللم أسللحاب المؤسسللة : العمللل بالقطعللة
بالدفع للعمال حسب الكمية المنجلزة ،حيلي يعطلى جميلع العملال 

النملر وهلا بغل  نفس معدل األجلر عللى عطلع العملل التلي أنتج
 .مستوى المهارة نع

1 112 4/1 

2 

تعتبلللر مهلللارة اإلعنلللاع ملللن المهلللارات التلللي ينبغلللي أن يمتلكهلللا 
فمن المهلم أن يكلون كلل عضلو علادرا عللى  أعضاء فريق العمل

تبرير أفكاره ومقترحاتلم واللدفاع عنهلا ، وتحليلل ونقلد ومناعشلة 
 .أفكار اآلخرين

1 113 4/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جم و
 المقارنة

 
 المنتديات

 
األخبار والقوائم مجموعات 

 البريدية
تقنيللللللة تعمللللللل  المفهوت

 علللللى الويللللب،
وتتللللللللللللللللللللللللي  
لألعضلللللللللللللللاء 
طللللللللللللللللللللللللر  
مواضلللللللللللليعهم 
والتعقيللللللللللللللللب 
علللى مواضلليع 

 .األخرين

تقنيلللللة تلللللتم بلللللين مجموعلللللة 
كبيللرة مللن المشللتركين بللدال 
مللللن االتصللللال مللللن واحللللد 
جللللللللى واحلللللللد ، حيلللللللي جن 

رسللللللللها أالرسلللللللالة التلللللللي 
يلللتم جرسلللالها طلللرع معلللين 

جللللى جميلللع المشلللتركين فلللي 
القائمللللللللللللللة البريديللللللللللللللة ، 
ويسلللللتطيع عراءتهلللللا جميلللللع 
المشللللتركين فللللي مجموعللللة 

 .األخبار
البرامج 
 المستخدمة

متصلللللللللللللللللللف  
 .اإلنترنت

متصللللللللللللللف  اإلنترنللللللللللللللت 
 عارئللللللللللللللات األخبللللللللللللللارو

.Newsreader  

2 111 4/6 

 درجات 4   المجموع

 نموذج اإلجابة هايةن


