
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                  

                  

                  https://www.almanahj.com/sa/7computer2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 :ةالصحٌحاالجابة  اختاري( 99( الى )1فً الفقرات من ) /1س     

 
 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

لتعلٌم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 الفترة األولى –بنك األسئلة  – الثانًالفصل الدراسً 

 هـ 1419 - 1418  الدراسً لعامل

   

 الحاسب اآللً المادة

 األولى الفترة

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

 يتم إدخال األصوات إلى الحاسب عن طريق:  1
 )د( الطابعة. )ج( الالقط ) ادلايكروفون (. )ب( الشاشة. )أ( السماعات.

 من امتدادات ملفات النصوص:  2
   mp4 _ .mov.)د(   txt  _  .doc.)ج(   jpeg  _  .gif.)ب(   mp3 _ .wav.)أ( 

 الكتابة السريعة على لوحة المفاتيح باستخدام جميع أصابع اليدين هي:  3
)أ(برامج معاجلة النصوص الغري 

 رلانية   
 )د( معاجلة النصوص )جـ( الطباعة باللمس    )ب( بيئة التشغيل  

 يكون اتجاه النظر عند الطباعة باللمس إلى : 4

 )د( الشاشة أو األوراق   )ج( األوراق   ادلفاتيح )ب( لوحة )أ( الشاشة

 لنقل المؤشر إلى نهاية السطر نضغط على مفتاح: 5
 Home.)د(  Delete.)ج(  End.)ب(  Space.)أ( 

6 
 العناصر المشتركة التي تتكون منها غالبية برامج معالجة النصوص هي: 

)أ( إدخال النصوص وتعديلها 
 زينها. وتنسيقها وطباعتها وخت

)ب(قدرهتا على إجراء العمليات 
 احلسابية

)جـ(قدرهتا على عمل العروض 
 التقدميية 

)د( الشركات ادلصنعة ذلذه 
 الربامج. 

 من امتدادات ملفات األصوات:  7
 doc.)د(  wav.)ج(  txt.)ب(  mp4.)أ( 

 ول: مفتاح يقفز بالمؤشر عدًدا ثابًتا من الخانات، وللتنقل بين خاليا الجد 8

 Alt.)د(  Delete.)ج(  Ctrl.)ب(  Tab.)أ( 
 يتم إدخال النصوص إلى الحاسب بواسطة:  9

 )د( القرص الصلب. )ج( ادلاسح الضوئي. )ب( الالقط ) ادلايكروفون (. )أ( لوحة ادلفاتيح.

11 
 برامج تتطلب إنشاء حساب على الموقع الذي يقدم خدمة معالجة النصوص :

ة النصوص )أ(برامج معاجل
 اجملانية

)ب(تطبيقات معاجلة النصوص 
 احلية

)ج(برامج معاجلة النصوص الغري 
 رلانية

 )د(مجيع ما سبق

11 
 من األمثلة على برامج معالجة النصوص الغير مجانية:

)أ( مايكروسوفت اوفيس وورد 
Microsoft Office 

)ب( اليرب اوفيس رايرت   
Libre Office writer 

    ن اوفيس رايرت)ب(  اوب

Open Office writer 

  Word Pad)د( وورد باد 
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12 
 نضغط على مفتاح : المؤشر يسبق الذي الرمز أو الحرف لحذف

 Tab )د(  Delete )جـ(  Enter )ب(   Back Space )أ(  

13 
 يتم إخراج الصور من الحاسب بواسطة: 

 )د( قارئ األعمدة.    رص الضوئي  )ج( الق )ب( ادلاسح الضوئي  )أ( الطابعة. 

14 
 استخدام برامج الحاسب في كتابة وتحرير وتنسيق النصوص مع إمكانية حفظها وطباعتها هي برامج: 

 )د( الطباعة باللمس  )جـ( محاية االجهزة والبيانات  )ب( معاجلة النصوص. )أ( برامج الرسم باحلاسب. 

15 
 من متطلبات الطباعة باللمس: 

)ب( التهوية اجليدة واإلضاءة  )أ( السرعة. 
 ادلناسبة.

 )د( توفر ماسح ضوئي.  )جـ( االتصال باإلنرتنت. 

16 
 لنقل المؤشر إلى األعلى بمقدار صفحة واحدة نضغط على مفتاح: 

 page up.)د(  tab.)ج(  enter.)ب(  page down.)أ( 

 من امتدادات ملفات الصور:  17

 txt.)د(  mp3.)ج(  mov.)ب(  gif.)أ( 

18 
 من مزايا برامج معالجة النصوص :

)ب(إمكانية إضافة فيديو يف  )أ(  إجراء العمليات احلسابية.
 ادلستند.

)ج(إمكانية تنسيق 
 النصوص.

 )د( عمل العروض التقدميية.

19 
  يتم إخراج األصوات من الحاسب بواسطة:

 )د( الفأرة. ا.)ج( الكامري  )ب( السماعات.  )أ( الطابعة.

21 
 من الشروط الواجب اتباعها لتطبيق الجلسة السليمة أثناء الطباعة باللمس: 

)د( ضبط ارتفاع الطاولة  )ج( النظر إىل لوحة ادلفاتيح. )ب( ثين الظهر إىل األمام.  )أ( الكتابة بإصبع واحد.
 والكرسي.

21 
 من امتدادات ملفات الفيديو ) المقاطع المرئية (: 

 txt.)د(  rar.)ج(  mov.)ب(  jpg.)أ( 

22 
 من مزايا الطباعة باللمس: 

 )د( التهوية اجليدة.     )ج( آالم الظهر والرقبة.    )ب( السرعة وقلة اإلجهاد.  )أ( ارتفاع الطاولة والكرسي.  
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 اذكري االمتدادات المناسبة لكل نوع من أنواع البٌانات  فٌما ٌلً: /2س

 امتداد الملف نوع البٌانات

      نص

      صوت

      ةصور

      مقاطع مرئٌة

 
 
 
 

23 
 لنقل الشاشة إلى األعلى بمقدار صفحة واحدة نضغط على مفتاح :

 End )د(  Page Down )جـ(  Enter  )ب(  Page Up أ( )

24 
 تُعد الرسوم البيانية من: 

 .النصوص)د(  .األصوات)ج(  . الصور)ب(  .ادلقاطع ادلرئية)أ( 

25 
 البيانات التي يُمكن إدخالها بواسطة لوحة المفاتيح هي: 

  .ادلقاطع ادلرئية)د(  . النصوص)جـ(  .األصوات)ب( . الصور )أ(

26 
 البيانات التي يتم إدخالها بواسطة الماسح الضوئي هي: 

 )د( ادلقاطع ادلرئية.  )جـ( الصور.  )ب( األناشيد. )أ( األحرف واألرقام. 

 المكان الصحيح لإلبهامين في لوحة المفاتيح هو:  27

 الصف السفلي  )د( صف االرتكاز )ج(  الصف العلوي )ب(  مفتاح ادلسافة )أ( 

28 
 التطبيقات الحية لبرامج معالجة النصوص: 

)ج( تتطلب إنشاء حساب  )ب( من الربامج التجارية وذلا أسعار متفاوتة.   )أ( تسمح مبستخدم واحد فقط.
 على ادلوقع. 

)د( ال تسمح بالعمل على 
 ادلستند يف نفس الوقت.  

29 
  بــمفاتيح: F1,F2,F3تسمى المفاتيح 

 األسهم   )د( العمليات اخلاصة )ج(  روف واالرقام  احل)ب(  التنقل )أ( 
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 : التالٌة زرار لوحة المفاتٌححددي وظٌفة كل زر من أ /3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الوظٌفة (  ) المفتاح ( 

(1) Enter    

(2 )Tab  

(3) Print screen  

(4) Num lock  

(5) Shift  

(6 )Ctrl  

(7) Delete  

(8 ) Caps lock  

(9 )Back space  

(11 ) Esc  

(11)Insert  

  (مفتاح زر الفأرة األٌمن12)

  (مفتاح قائمة ابدأ13)

  (Alt(مفتاح التبدٌل )14)

  (Space(مفتاح المسافة )15)
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 :من العمود االول مع ماٌناسبها فً العمود الثانً فٌما ٌأتً البرامج بٌن ( زاوج7ً( الى ) 1فً الفقرات من )/4س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الخصائصالعمود الثانً )   ( البرنامجالعمود األول ) 

ماٌكروسوفت وورد  (1)
Microsoft word     )نصوص مقدم من شركة ماٌكروسوفت ضمن تطبٌق لمعالجة ال)أ

 .One Driveخدمة ون دراٌف 
 Googleقوقل دوكس  ( 2)

Docs 
ا لبرامج معالجة النصوص )ب(   ًٌ من البرامج المجانٌة وٌعتبر منافًسا قو

 التجارٌة بما ٌوفره من وظائف ومزاٌا متنوعة. 

وورد باد  -برنامج الدفتر  (3)
Word Pad 

صوص عالً الجودة من البرامج المجانٌة وهو برنامج معالجة ن)ج(  
 مشابه لبرنامج ماٌكروسوفت وورد التجاري فً وظائفه.

أوبن أوفٌس راٌتر  (4)
Openoffice Writer 

ضمن  Googleتطبٌق لمعالجة النصوص مقدم من شركة جوجل )د(  
 Google Driveخدمة جوجل دراٌف 

 Wordوورد بٌرفكت  (5)

Perfect 
 عمل وإعداد العروض التقدٌمٌة بإمكانات ومزاٌا متعددة. تطبٌق ل)هـ(  

 الٌبر أوفٌس راٌتر( 6)
Liber Office Writer 

 )و( لكتابة الحرف أو الرمز اآلخر فً مفاتٌح الحروف واألرقام. 

 Word Onوورد أون الٌن  (7)

Line 
ة، برنامج معالجة نصوص بسٌط اإلمكانات مقارنة بالبرامج السابق)ز(  

 وٌتم تحمٌله مجاًنا لكل مستخدمً نظام التشغٌل وٌندوز. 

 تطبٌق لعمل الجداول وإجراء العملٌات الحسابٌة بكفاءة كبٌرة. )ح(   

من إنتاج شركة ماٌكروسوفت وٌعتر من أشهر أنظمة معالجة )ط(   
 النصوص وهو من البرامج التجارٌة ) غٌر المجانٌة (.

  

(  corelوهو من إنتاج شركة كورٌل )  من البرامج التجارٌة)ي( 
وٌعتبر المنافس األكبر لبرنامج ماٌكروسوفت وورد وٌتمٌز بتنسٌقاته 

المتنوعة وهو مثالً لالستخدام من قبل المؤسسات الكبٌرة والحكومات 
 والمستخدمون. 
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 طرٌقة إدخال واخراج البٌانات  فً الجدول التالً: حددي /5س

 اإلخراج وحدة اإلدخال وحدة نوع البٌانات

   نص

   صوت

   ةصور

   مقاطع مرئٌة

 

 

 ( ضعً حرف )ص( لالجابة الصحٌحة وحرف )خ( لالجابة الخاطئة:14( إلى )1فً الفقرات من )/6س

 النصوص )      ( لمعالجة تطبٌقات تتضمن اإلنترنت عبر حٌة خدمات المواقع بعض تقدم .1

 )          ( Deleteق ) خلف ( المؤشر نضغط على مفتاح لحذف الحرف أو الرمز الذي ٌسب .2

 ٌُقصد بتهٌئة المكان أن تكون التهوٌة جٌدة واإلضاءة مناسبة )       ( .3

 (   التجارٌة ) ( برنامج مجانً ٌعد منافساً قوٌاً لبرامج معالجة النصوص Liber Office Writerالٌبر أوفٌس راٌتر ) .4

 عن طرٌق  الالقط )الماٌكروفون( )       (ٌتم إدخال األصوات إلى الحاسب  .5

 مادي )       ( مقابل بدون علٌها والعمل تثبٌتها ٌمكن الغٌر مجانٌة هً برامج النصوص برامج معالجة .6

 )        (         ( Microsoft Wordمن برامج معالجة النصوص الغٌر مجانٌة ماٌكروسوفت وورد ) .7

 صابع الٌدٌن على حروف الصف العلوي )        (من متطلبات الطباعة باللمس تثبٌت أ .8

 . )       (page downالمفتاح المستخدم لنقل المؤشر إلى األسفل بمقدار صفحة واحدة هو مفتاح  .9

 هو برنامج من برامج الرسم بالحاسب )       (( Google Docsجوجل دوكس ) .11

 ند )     (من مزاٌا برامج معالجة النصوص إمكانٌة إضافة فٌدٌو فً المست .11

 من مزاٌا الطباعة باللمس قلة اإلجهاد )           ( .12

 )       ( المقاطع المرئٌة ) فٌدٌو ( تتضمن النصوص واألصوات والصور. .13

 )      ( مجانً Google Docsغٌر مجانً بٌنما تطبٌق قوقل دوكس   Word perfectبرنامج وورد بٌرفكت  .14
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 لً :أكملً الفراغ لكل مما ٌ -أ   /7س

 ....................... و............................  و......................  اإلدخال  وحدات أمثلة من .1

 .....................................................................................الكتابة السريعة على لوحة المفاتيح باستخدام جميع أصابع اليدين هي: .2

 ...............................................................................يكون اتجاه النظر عند الطباعة باللمس إلى : .3

 من أمثلة وحدات اإلخراج ...................... و ............................ و ....................... .4

 ................. و ............................ و ............................ من مزايا الطباعة باللمس .5

 ....................... و............................  و......................  التخزين  وحدات أمثلة من .6

 ........................................................................بــمفاتيح: F1,F2,F3……….F12تسمى المفاتيح  .7

.......          ..........،       home ،.............. ، ...page up المفاتيح الخاصة بالتنقل على الشاشة  .8

من متطلبات الطباعة باللمس .............................. و ...............................  .9
 ....... و ........................................................

 

 صلً بٌن كل مفتاح من المفاتٌح التالٌة والوظٌفة المناسبة له بوضع الرقم المناسب أمام الوظٌفة :)ب( 

  

 

 

     مفتاح بكل العلوٌة والرموز األحرف لكتابة ٌستخدم)          ( 

                                      إتمامها بدون ةالمهم من للخروج ٌستخدم)          ( 

   جدٌدة فقره إلى واالنتقال الجهاز إلى األوامر إلدخال ٌستخدم)          ( 

            االنجلٌزٌة باللغة الكبٌرة األحرف كتابة عند ٌستخدم)          ( 

     واألرقام الكلمات بٌن مسافة ٌستخدم لترك)          ( 

 )          ( ٌستخدم مع بعض المفاتٌح األخرى لتنفٌذ بعض األوامر الخاصة
 

 Shift مفتاح العالً 

Alt  مفتاح اإلدخالEnter Space 

Esc Caps Lock 

 

11

5 46

9

 8من  7



 

 هً:)ج( تتكون لوحة المفاتٌح من أربعة مناطق رئٌسٌة ، 

1. ..........................................................................                             9.      ...................................................................... 

3.   .      .........................................................................                           4 . .      ....................................................................... 

 

        .وف منطقة الحروف بناء على احتواءها على األحرف األكثر استخدام فً اللغة العربٌة رتبً صف)د( 

     (1 ) ........................................................    (9)  ..................................................................        (1)............................................................ 

 )هـ( عللً : لماذا سمً صف االرتكاز بهذا االسم؟

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

 عرفً المصطلحات التالٌة :)أ(  /8س

 .............................................................................................. الطباعة باللمس؟ -1

  برامج معالجة النصوص غٌر المجانٌة؟ -9

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

 برامج معالجة النصوص المجانٌة؟ -1

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

 

 

 ن البٌانات والمعلومات؟س/ اذكري الفرق بٌ

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

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