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

  ثانيالالفصل الدراسي  - ثانيال الدور
 
 

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

 .اإلجابة في الورقة نفسها ●                                          سـاعتــان :زمن اإلجابة ●

 

 اسم الطالب
 

  الصف  المدرسة

 

 

ا
ؤال

لس
 

 باألرقام الدرجة
 الدرجة (باألحمر)

 بالحروف
 (باألحمر)

 (باالسم التوقيع)

 المصحح عشرات آحاد
 (باألحمر)

 المدقق
 (باألخضر)

3      

1      

1      

4      

5      

6      

  المجموع
 

 جمعه
 (باألحمر)

 والتشطيبع الجم مراجعة
 (زرقباأل)

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

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

 
 اآلتية أجب عن جميع األسئلة

 

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

وذلك لرسم السياسة المالية  ،أحد المهتمين بالبيانات والمعلومات التي يعدها المحاسب (1

 :والتخطيط اإلنتاجي واتخاذ قرارات تطوير المؤسسة هو

 .  المحاسب( د  .          صاحب المؤسسة( ج          . لمستثمرا  (ب         .       الدائن(  أ       

ظ فخزينها وحوالذي يتم فيه إدخال البيانات وت الكائن األساسي في برامج قواعد البيانات (2

 :نتائج العمليات الحسابية والمنطقية يسمى 

   .التقارير( د               . اتستعالماال( ج              . النماذج  (ب      .        الجداول(  أ       
 

عملية تحديد المراحل واإلجراءات الخاصة بالمشروع ورصد اإلمكانات البشرية واإلدارية  (3
 :والمالية تسمى

     .إدارة المشروع( ب                                .برمجيات إدارة المشاريع (أ    

 .تخطيط المشروع( د                   .                  نموذج خطة المشروع (ج   
 

لطباعة الخاليا  Page Layoutمن أوامر برنامج الجداول الحسابية في التبويب أمر  (4

 :المظللة فقط هو

 Clear Print Area (ب                                        Set Print Area( أ         

 Orientation( د                                                    Breaks  (ج        
 

ارتفاعها  زال يتجاوفي برنامج معالج النصوص نمط االلتفاف األنسب لصورة صغيرة  (5
 :ارتفاع سطر واحد هو 

 
 .أعلى وأسفل ( د      .      خلف النص( ج       .    مشدود(  ب        .سطري مع النص( أ       

 
 

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

  الثاني الفصل الدراسي - ثانيال الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

  
 : تابع السؤال األول    

 يرها التحكم بالمصادر كإجراء تعديالت معينة، أو إضافة غ األداة التى يمكنك من خاللها (6
 :داخل المستند تسمى البحث فيها  أو  

  Footnotes( ب                                         Bibliography(  أ      
 Position( د                                     Manage Sources  (ج     
 
 :هائية يسمىمصطلح يمثل النظام الذي يسير فيه المنتج قبل ظهوره في صورته الن( 7

         .التجميعخط  (ب                                                        .االبتكار( أ     
  .المنافسة( د                                                  .العمل بالقطعة (ج    

 

ة قصيرة وتظهر على تقنية يقوم فيها المرسل باختيار المرسل إليه، فيبعث إليه رسال( 8
 :تسمى شاشة المستقبل بشكل تطفلي 

 .الويكي (ب                                                        .المنتديات( أ     
 .المراسلة الفورية( د                                               .البريد اإللكتروني( ج    

 
 : ات اآلتية بالكلمات المناسبةأكمل العبار :السؤال الثاني

 التطبيقات المكتبية كونها أنظمة وتختلف عن ،تطبيقات مصممة حسب طلب المؤسسة (1

 ............................................................... برامجبتسمى  ،مصممة ألداء عمل محدد  
واالحتياجات على نتائج التحليل  ءعن تصميم وبرمجة قاعدة البيانات أو تطويرها بناالمسؤول  (2

 .................................................................................................هو المطلوبة 
 

والمفاهيم  عن األفكارالرموز والخطوط واألشكال للتعبيرأداة اتصال بصرية يتم فيها استخدام  (3
 ..................................... تسمىاهيم الرئيسية والمفاهيم الفرعية المفهار العالقة بين ظوإ        

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

 ...........................نوع من تطبيقات المشاركة تتيح للمتصلين العمل في نفس الوقت تسمى (4

     ................................................................................................................ 
 3/يتبع     
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  (3 ) 

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

  نيالثاالفصل الدراسي  - الثاني الدور
 الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية :المـــــــادة

  
 : لثالسؤال الثا

  
حيككث تسككتقبل األطفككال دو  سككن  ،باألطفككال بنظككام السككاعات لالعتنككاء ةمركككز الطفولككتمتلككك فاطمككة  

قامككت بتصككميم  ،بككثكثر مككن طفككل االعتنككاءعككروخ خاصككة فككي حالككة  مماليككة، وتقككدالخامسككة برسككوم 

 .ليساعدها في تسهيل أعمالها أحد التطبيقات باستخدامنموذج للحجز 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) A18  إلظهار عدد األطفال............................................ :............................... 

2) B18 (:الختيار عدد الوجبات* معتمدا على رمز )الوجبات  تكلفة إلظهار 

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

3) C18  واحدطفل عتناء باال تكلفةلحساب.............................................. :..................... 

 ..................................................ما التطبيق الذي استخدمته فاطمة لتصميم النموذج؟ (4

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

 

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

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

 
 

   
 : الرابعالسؤال 

 
الى انتشار برامج المحاسبة في عالم أدى التقدم التكنولوجي السريع في مجاالت تقنية المعلومات 

من خالل دراستك  ،األعمال، حيث تتنافس شركات انتاج البرامج لتصميم أنظمة محاسبية مختلفة

 : لموضوع برامج المحاسبة اإللكترونية

 

 ؟ ما المقصود بمصطلح المحاسبة اإللكترونية (1

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

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

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

 

 . اذكر ثالثة من أهداف المحاسبة (2

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

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

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

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

 

 .ذكر مثاال على أحد التطبيقات المستخدمة في المحاسبة اإللكترونيةا (3

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

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

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

                                                                                        
 5/يتبع  
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 (5 ) 

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

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

 
 : السؤال الخامس 
 
ة في التخطيط للمشاريع تستخدم المنظمات التخطيطية في مؤسسات األعمال المختلف (1

، كما يمكن استخدامها في عرخ تقارير أداء نشطة التي تقوم بها تلك المؤسساتواأل
 : أجب عن اآلتي قما سبمن خالل  .بنهاية فترة معينة ةالمؤسس

 
 .المستخدمة في تصميم المنظمات التخطيطية التطبيقات  اذكر اثنين من - أ

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

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

، مثال لكل منهما ذكرمع  االستخدام، من حيث ن خرائط التدفق والخرائط الذهنيةقار  بي - ب
 :الجدول اآلتي  مستخدما

وجه 
 المقارنة

 الخرائط الذهنية خرائط التدفق

 
 

 االستخدام

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  مثال

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

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

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

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

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

 

 .وضح ذلك ،لوسائط المتعددةنتاج اإلتقنية من المهارات األساسية في المهارات ا تعتبر (2

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

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

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

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

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

 
 : السادسالسؤال  

 

إمكانياته وخبراته مستمرة يحاول من خاللها المتعلم توجيه وتنظيم التخطيط المهني عملية تطوير 
 .الشخصية

 : سئلة اآلتيةلموضوع التخطيط المهني أجب عن األمن خالل دراستك 

 لمقصود بالملف المهني؟اما  (1

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

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

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

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

 .التخطيط المهني عملية أثناء اراعاتهمن العناصر التي يجب م  ثالثةاذكر  (2

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

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

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

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

 

 .المهني الملفالتي يشملها محتويات الة من اذكر ثالث (3
.....................................................................................................

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

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

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

 
 .نتهت األسئلة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاحا
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 الصف الحادي عشر امتحاننموذج إجابة 
 م6172/6171 -هـ 7341/7341للعام الدراسي 

 ثانيالالفصل الدراسي  - الثاني الدور
 درجة ( 03) : الدرجة الكلية        الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية  :المـــــــادة
 صفحات( 5)نموذج اإلجابة في : تنبيــــــــه

   
 -:إجابة السؤال الموضوعي: أولا  
 

 اتدرج ( 8) :الدرجة                             إجابة السؤال األول                                           

 المفردة
البديل 
 الصحيح

 المخرج التعليمي الصفحة الدرجة اإلجابة

 0/1 121 1 .صاحب المؤسسة ج 1

 0/1 130 1 .جداولال أ 2

 0/1 144 1 .تخطيط المشروع د 0

 Set Print Area 1 134 0/13 أ 4

 4/5 101 1        .سطري مع النص أ 5

 Manage Sources 1 108 4/9 ج 0

 4/1 181 1 .خط التجميع ب 1

 4/0 185 1 .المراسلة الفورية د 8

 درجات 8 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
 2/يتبع



 
 
 (2) 

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

 الثانيالفصل الدراسي  – الثاني الدور
 الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية :دةالمـــــــا

 
 اتدرج ( 4)  :الدرجة الكلية                                                   انيإجابة السؤال الث

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا المفردة
المخرج 
 التعليمي

 3/1 79 1  .إدارة األعمال 1

 3/2 121 1 .مصمم قاعدة البيانات 2

 4/1 191 1 .المنظمات التخطيطية 3

 4/1 184 1 .التطبيقات المتزامنة 4

 درجات 4 المجموع
 

ا    -:األسئلة المقاليةإجابة : ثانيا
 

 اتدرج (4) :الدرجة الكلية                                                                  الثإجابة السؤال الث

المخرج الصفحة الدرجة ةجابة الصحيحإلا الجزئية
 التعليمي

1 =B4 1 99 3/1 

2 =IF(B12="*",C12,IF(B13="*",C13,IF(B14="*",C14,0))) 1 111 3/1 

3 =C7 +B18 1 111 3/1 

 MS-Excel 1 99 3/1برنامج الجداول الحسابية  4

 درجات4 المجموع
 

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

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

 

 اتدرج (5) :الدرجة الكلية                                                        الرابعال إجابة السؤ

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا الجزئية
المخرج 
 التعليمي

تنفيذ المهاا  المحاسابية التقليدياة والبحام المحاسابي ما   1
 3/1 129 1 .خالل الحاسوب

2 

ودائماااة لجمياااع  االحتفااااس بساااجالت واملاااة ومنظماااة*
المعااامالت التااي تقااو  بهااا المؤسسااة للرجااوع إليهااا عنااد 

 .الحاجة
تحديااد نتيجااة لعمااال المؤسسااة ماا  رباا  لو خسااارة * 

 .خالل فترة مالية معينة
تحديد الوضاع الماالي للمؤسساة فاي نهاياة فتارة مالياة * 

وماا لهاا وذلك لمعرفة حقوق لصاحاب المؤسساة  ،معينة
 .م  ممتلكات وما عليها م  التزامات للغير

تاااااوفير البياناااااات والمعلوماااااات المحاسااااابية لخدماااااة * 
األطااراا الداخليااة ومجلااة إدارة المؤسسااة والال مااة 

وإحكااا  الرقابااة علاا   ،للتخطاايط ورساام سياسااات العماا 
لعمال المؤسسة والمحافظة عل  ممتلكاتها ما  الياياع 

 .لو التالعب لو االختالس
توفير البيانات والمعلومات المحاسبية الال مة لخدماة * 

األطراا الخارجياة المتعاملاة ماع المؤسساة ما  دائناي  
وهااو مااا يساااعدهم علاا  اتخاااذ  ،ومااوردي  ومسااتنمري 

 . قراراتهم
 

3 121 3/1 

3 Ms Accounting  1 129 3/1 

 درجات5 المجموع

 
 
 
 

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

 انيالثالفصل الدراسي  – الثاني الدور
 الحاسوب في االتصاالت واالعمال التجارية :المـــــــادة

 

 اتدرج (5) :الدرجة الكلية                                                           الخامسإجابة السؤال   

ئية
جز
ال

ردة 
لمف
ا

 

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا
المخرج 
 التعليمي

1 

 ل

Inspiration                     
Ms-Word   
Ms-Excel    

2 111 4/1 

 ب

 

 الخرائط الذهنية خرائط التدفق وجه المقارنة

 
 

 االستخدا 

تساااتخد  لتمنيااا  تسلسااا  
مجموعاااااة لحااااادا  فاااااي 
عمليااااااااة صااااااااناعية، لو 
الاااااادورة التااااااي تتبعهااااااا 
 .عناصر معينة في الحياة

تسااتخد  فااي تمنياا  
مجموعااااااااة ماااااااا  
األفكاااار لو المهاااا  

رتبطاااة بمفهاااو  الم
لو فكاااارة رئيسااااية 
بحياام تتفاارع هااذ  
الكلمات م  الكلمة 
الرئيساااااااة علااااااا  

 .مستويات 

 
 منال

  .دورة الماء في الطبيعة

تلخاااااايص افكااااااار 
لمحاضااارة معيناااة 
لو عااااارم لماااااا  

  .الجمهور

2 119 4/2 

، وتقديم واختبار المنتج والتحكم بالوسائطتشم  البرمجة  2
 4/1 113 1 .الدعم وتصميم العرم 

 درجات 5  المجموع
 5/يتبع

 



 
  (5) 

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

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

 
 اتدرج (4) :الدرجة الكلية                                                                السادسإجابة السؤال     

 الصفحة الدرجة جابة الصحيحةإلا المفردة
المخرج 
 التعليمي

1 

تمنياا  بصااري لقاادرات ومهااارات وإمكانيااات : الملااا المهنااي
ونقااااط القاااوة للشاااخص ، ومادياااا هاااو مجموعاااة مااا  الو اااائق 

توجاااات اليدوياااة التاااي والمساااتندات والماااواد الملموساااة لو المن
 . قا  بها الشخصحدا  واألعمال التي تمن  األ

1 187 4/3 

2 
 .للمقابلة الشخصية االستعداد*     .السيرة الذاتيةإعداد *
 .رسالة التغطية *      .البحم ع  وسيفة*
 .رسالة توصية*             .الملا المهني*
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 السيرة الذاتية. 
 مية مناااااا  الشااااااهادات والو ااااااائق المسااااااتندات الرساااااا

 .والمستندات

  المنتوجااات اليدويااة مناا  البحااو  والمقاااالت والتقااارير
 .والبرمجيات واألعمال والتصاميم الفنية

  عبارات لو صور ترمز إل  فلسفتك في العم. 
 صور تمن  خبرات العم  التي مررت بها. 
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 درجات 4   المجموع

 نموذج اإلجابة هايةن


