
 

 

 ذاكرة القراءة فقط تسمى أيضا : -1

 Random Access Memory-أ

 ROM-ب

 Flash Memory-ج

 Secondary Memory-د

 تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي كـ: -2

 وحدةتخزينرئيسية.-أ

 وحدةتخزينثانوية.-ب

 ALU-ج

Control Unit-د

 : ROMالمخزنة في الـالبيانات  -3

 تبقى محفوظة عند انقطاع التيار الكهربائي. - أ

 تفقدعندانقطاعالتيارالكهربائي.-ب

 تعملتلقائيامنطرفنظامالتشغيلإلىالقرصالصلبعندانقطاعالتيارالكهربائي.-ج

.SCANDISKسترجاعهابعدانقطاعالتيارالكهربائيبواسطةالبرنامجيمكنا-د

 اإلخراج :من وحدات  -4

 لوحةالمفاتيح.-أ

 شاشةالعرضالبصري.-ب

 Track Ball-ج

Dot Matrix Printers-د

 من وحدات اإلدخال واإلخراج : -5

 شاشاتالعرضالمسطح.-أ

 Touch Screens-ب

 Inkjet Printers-ج

منسقاتالصوت.-د

 الطابعات األكثر إزعاجا : -6

 Daisy Wheel Printer-أ

 Dot Matrix Printers-ب

 طابعةالمصفوفة.-ج

 Laser Printer-د

 : RAMالبيانات المخزنة في ذاكرة الـ -7

 تكونعادةأكبرمنتلكالمخزنةفيالذاكرةالثانوية.-أ

 تفقدبمجردانقطاعالتيارالكهربائي.-ب

 الوصولإليهايكونأبطأمنتلكالمخزنةفيالذاكرةالثانوية.-ج



 

 اليمكنالتعديلعليهامنطرفنظامالتشغيل.-د

 تستعمل في البنوك والمنظمات الكبيرة هي : الالحواسيب التي  -8

 الحواسيب العمالقة . - أ

 الكبيرة.الحواسيب-ب

 .الحواسيبالصغيرة-ج

 الحواسيبالمتوسطة.-د

 

 يتكون نظام الحاسب من :  -9

 ضافةالىوالشاشةباإلوحدةالنظام-أ

 المعداتونظامالتشغيلوالبرمجياتالتطبيقية-ب

 البرمجياتوالمستخدمونالمعداتو-ج

 الشبكاتوالبرمجياتوالمستخدمون-د

 

 تعتبر وحدة الحساب والمنطق جزء من :  -11

 اللوحةاألم.-أ

 CPU-ب

 وحدةالنظام.-ج

 مصدرالطاقة.-د

 

 يحتوي حاسب الماكنتوش على : -11

 IBMمنإنتاجشركةCentral Processing Unit-أ

 IntelمنإنتاجشركةCentral Processing Unit-ب

 Appleمنإنتاجشركةميكرويمعالج-ج

 MotorolaمنإنتاجشركةCentral Processing Unit-د

 

 ترتبط ساعة النظام مباشرة مع :  -12

 CPU-أ

 القرصالصلب.-ب

 القوابس.-ج

 الذاكرةالرئيسية.-د





 



 

 تقع وحدة المعالجة المركزية في : -13

 اللوحةاألم.-أ

 Power Supply-ب

 الشاشة.-ج

 Arithmetic and Unit-د

 

 وحدات اإلدخال :من  -14

 شاشةالعرضالمسطحة.-أ

 الكاميراالرقمية.-ب

 Laser Printer-ج

 األقراصالصلبة.-د



 من اللوحات اإلضافية التي يمكن تثبيتها في ثقوب التوسع : -15

 Network Interface Card-أ

 البطاقةالذكية.-ب

 اإلضافية.ROMبطاقةالـ-ج

 بطاقةمزودالطاقة.-د

 

 معالجات ميكروية من إنتاج شركة: IBMتستخدم الحواسب الشخصية المتوافقة مع  -16

  Intel-أ

 Motorola-ب

 Apple-ج

 IBM-د

 

 البرنامج هو عبارة عن : -17

 الحاسب.باستعمالطريقةمعينةلحلكلالمسائل-أ

 مجموعةمنالتعليماتالمتسلسلةلتشغيلالحاسببالطريقةالتييريدهاالمبرمج.-ب

 يزودبهاالحاسبلتشغيلهبالطريقةالتييريدهاالمستخدم.معداتخاصة-ج

 الشيءمماذكر.-د







 



 

 من برمجيات النظم: -18

 النظمالمتكاملة.-أ

 نظامالتشغيللينكس.-ب

 النظمالمحاسبية.-ج

 نظمإدارةالمواردالبشرية.-د

 

 تستخدم لغات البرمجة من أجل : -19

 تطويربرامجالحاسب.-أ

 المعقدةالتيتحتويعلىصيغرياضية.اإللكترونيةإعدادالجداول-ب

 كتابةوبرمجةشرائحالعرض.-ج

 مماذكر.الشيء-د

 

 من لغات البرمجة : -21

 مايكروسوفتوورد.-أ

 مايكروسوفتأكسيس.-ب

 HTML-ج

 7ويندوز-د

 

 مولدات التطبيقات عبارة عن : -21

 لغاتمنالجيلالرابع.-أ

 لغاتمنالجيلالثالث.-ب

 لغاتعاليةالمستوى.-ج

 مماذكرالشيء-د



 الفرق بين المترجمات والمفسرات هو : -22

 انالمترجميقومبترجمةالبرامجبلغةااللهالتعليميةتلوىاالخرىعكسالمفسر-أ

 انالمترجميقومبترجمةكلالبرامجمرهواحدهعكسالمفسر-ب

 انالمترجمبقومبترجمةوتنفيذتعليماتالبرنامجالواحدةتلواالخرى-ج

 اقلسرعةمنالمفسرانالمترجم-د







 



 

 المعروفة : التشغيلمن أنظمة  -23

 Pascal V-أ

    Linux-ب

 >>LORM 123-ج

 Google Chrome-د

 

 من البرامج التطبيقية :  -24

 Point  Power-أ

 Windows-ب

 

 النوعان األساسيان للواجهة في البرمجيات : -25

 Graphical User Interfaceالتخاطببكتابةاألوامرو-أ

 الكيلوبايت.باستعمالالتخاطببكتابةاألوامروالتخاطب-ب

 لغاتالجيلالرابع.باستعمالالتخاطببكتابةاألوامروالتخاطب-ج

 اإلنترنت.باستعمالالتخاطببكتابةاألوامروالتخاطب-د

 

 الشبكات حسب التغطية الجغرافية : من أنواع -26

 Local Area Networks-أ

 شبكةنظيرللنظير-ب

 األليافالبصرية.شبكة-ج

 مماذكرالشيء-د

 

 تعتبر شكال من أشكال الشبكات : -27

 LAN-أ

 شبكةالنجمة.-ب

 الشبكاتالموسعة.-ج

 شبكةاإلنترنت.-د

 

 تسمى عملية تحميل الملفات من الخادم : -28

 Downloading-بUploading-أ

 Time Sharing-ج





 

 المركزي عادة :في شبكة النجمة يوضع الحاسب  -29

 فيمقرالمؤسسة.-أ

 فيإحدىفروعالمؤسسةالقريبةمنالمستخدمين.-ب

 فيفرعالمؤسسةاألقربمنالمستخدمين.-ج

 فيفرعالمؤسسةاألقربمنكلالفروعاألخرى.-د

 

 تقاس سرعة المودم بـ:  -31

 بايتفيالثانية.الميغا-أ

 BAUD-ب

 هرتز.غاالمي-د

 

 من وسائط النقل في الشبكات : -31

 األسالكالكهربائيةالرفيعة.-أ

 األسالكالمزدوجة.-ب

 األسالكالهاتفية.-ج

 الصوتيةاألسالك-د

 

 من اآلثار السلبية لمجتمع المعلومات : -32

 فيالحاسباآلليالعاطلينعنالعمل.االختصاصيينكثرةتوفر-أ

 .االجتماعياالحتكاكقلة-ب

 .االجتماعيةبواسطةالشبكاتاالجتماعياالحتكاككثرة-ج

 فيالحاسباآللي.االختصاصيينقلةتوفر-د

 

 :Routersالموجة  -33

 يوجهالشريحةعبرالممرالمناسبحتىتصلللطرفاآلخر.-أ

 يستخدملربطشبكتينمحليتينمتشابهتين.-ب

 يستخدملربطشبكتينمحليتينمختلفتين.-ج

 لزيادةسرعةالشبكة.يستخدم-د









 



 

 :Bridgeالجسر  -34

 المناسبحتىتصلللطرفاآلخر.يوجهالشريحةعبرالممر-أ

 يستخدملربطشبكتينمحليتينمتشابهتين.-ب

 البوابه GET AWEYيستخدملربطشبكتينمحليتينمختلفتين.-ج

 يستخدملتضخيماإلشارةداخلالشبكة.-د

 

 المجاالت التي يكون فيها الحاسب أفضل من اإلنسان : -35

 المهامالتيتحتاجإلىإبداعوتفكير.-أ

 التيتحتاجإلىذكاء.المهام-ب

 المهامالمتكررةبكثرة.-ج

 تشخيصاألمراضفيالمستشفيات.-د



 :بـ RAMتقاس سعة الذاكرة  -36

 الميجابايت.-أ

 الجيجابايتفيالثانية.-ب

 .الجيجاهرتز-ج

 الكيلوباوند.-د

 

 ستمرار :اأي من انواع الذاكرة يمكن أن يتغير محتواها ب -37

 .ROMذاكرةالـ-أ

 (Access Memory RandomRAM-ب

 ذاكرةالقراءةفقط.-ج

 BIOSذاكرةالـ-د

 

 الذاكرة الثانوية : -38

 وأقلسرعه,,.رئيسيةتكونعادةأكبرسعةمنالذاكرةال-أ

 التيارالكهربائي.انقطاعتفقدمحتواهاعند-ب

 أكبرسرعةمنالذاكرةالرئيسية.-ج

 معداتوبرامجخاصة.باستعمالاليمكنتغيرمحتواهااال-د







 



 

 واحد تيرا بايت يساوي : -39

ألف,,وبماانجيجابايت=بليونبايت,اذنوليسبتتايتيرابايت=ترليونب1ألن.تقريباألفجيجابايت-أ

 الننابنضربااللففيالبليونبيعطينآتريلون,,جيجابايت=تريلونبايت

 تقريبامليونبايت.-ب

 تقريباألفبايت.-ج

 .تريليونبت-د

 

 ستنهاض الحاسب:أي انواع الذاكرة تستخدم في عملية ا -41

 RAMذاكرةالـ-أ

 ذاكرةالكاش.-ب

 ذاكرةالقراءةفقط.-ج

 .االستنهاضذاكرة-د

 

 من بين وحدات التخزين الثانوية : -41

 ذاكرةالقراءةفقط.-أ

 ذاكرةالكاش.-ب

 DVDأقراص-ج

 RAMذاكرةالـ-د

 

 من التالي يؤثر في سرعة الحاسب : أي -42

 الطاقة.قوةمزود-أ

 سعةذاكرةالوصولالعشوائي.-ب

 سرعةالوصولالىالبياناتالمخزنةفيذاكرةالقراءةفقط.-ج

 بشبكةاإلنترنت.االتصالسرعة-د

 = بدون أن حيسبها :4+2/ ماذا جيب علينا كتابته داخل اخللية يف االكسل لكي جنربه على إظهار العبارة 34

 ="4+2"-ب                                         =" 4+2-أ

 =         4+2-=                                              د4+2\-ج

 



 



 

 A3للحصول على مجموع تلك االرقام في الخلية   C2و   B2و   A2يحتوي جدول اكسل ارقاما في الخاليا    -44

 اتأكد من الجواب  : A3نقوم بكتابة داخل الخلية  

1- SUM(A2: C2) 

2- +C2A2+B2= 

3- A2+B2 

4- SUM(A2 B2) 





 

 في مستند نقوم بـ: (€)رمز اليورو إلدراج -45

 استعماللوحةمفاتيحتحتويعلىاليورو-أ

 الكبسعلىادراجثمرمزثماختياررمزاليورومنالقائمة-ب

 ……+SHIFT+CONTROLالضغطعلىالمفتاح-ج

مكانها€ثمننظرالوردالقتراحالرمز EUROكتابةكلمة-د



 جيجا1اتاكد يمكنكم كمية الذاكرة العشوائية التي تتوقع ان تكون موجودة في حاسب شخصي هذه االيام:  -46

 كيلوبايت2-أ

 ميجابايت2-ب

 تيرابايت1-ت

 جيجابايت1-ث



 اإلكسل :بدون مغادرة  اإلكسلجدول  إلغالق -47

 Xمنشريطالعناويننكبسعلىااليقونة-أ

 Xمنشريطعالماتالتبويبنكبسعلىااليقونة-ب

 COTROL-SHIFT-Cنكبسعلى-ت

 CONTROL-SHIFT –Xنكبسعلى-ث



 الستعراض النص الى اسفل مستند وورد :  -48

 TOOLBAR-أ

 SCROLL BAR-ب

 MENU BAR-ت

 TITLE BAR-ث



 

 

 



 

 :  LANتعين الشبكة  -49

 خمسةحواسيبفينفسالعمارة-أ

 فيمدينةجدةمتصلةمعبعضهاالبعضعبراالنترنتحاسبانفيمدينةالرياضوثالثة-ب

 خمسةحواسيبفيمدممختلفةمتصلةبواسطةخطوطالهاتف-ت

 خمسةحواسيبفينفسالمكتبمتصلةببعضهاالبعضبواسطةشبكة-ث



 : 2007للحصول على قائمة مفاتيح االختصارات في ورد  -51

 ALTنضغطعلىزر-أ

 CNTROL+ALTنضغطعلىاالزرار-ب

 بواسطةعالمةالتبويبالخاصةباالختصارات-ت

 بواسطةعالماتالتبويبالخاصةبأدواتالوصولالسريع-ث



 لتغيير لغة الكتابة داخل فقرة في الورد: -51

 ALT+SHIFTنضغطعلى-أ

 ALT+CONTROLنضغطعلى-ب

 CONTROL+SHIFTنضغطعلى-ت

 ALT+Lنضغطعلى-ث

 

 لبداية كتابة فقرة عربية داخل مستند ورد : -52

 CONTROL+SHIFTنضغطعلىاالزرار)يمين(-أ

 ALT+SHIFTنضغطعلىاالزار)يمين(-ب

 CONTROL+ENTERنضغطعلىاالزار)يمين(-ت

 CONTROL+ALTنضغطعلىاالزار)يمين(-ث



 يسمح : RTFلتنسيق النصي الفني باحفظ الملف  -53

 نقلالملفبينتطبيقاتمختلفةيشتغلتحتانظمةمختلفة-أ

 بالتقليلمنحجمالملفوذلكباالستغناءعنالرموزالغيرضرورية-ب

 بتحميلوارسالالملفعبرالبريدااللكترونيبسرعةوذلكبالتقليلمنحجمة-ت

 تجهيزالملفللطباعةبشكلاسرع-ث









 

 يجب: 2007الى االصدار   2003لتحويل ملف من ورد  -54

 2007ثمحفظهتحتاصدار2003فتحهبواسطةورد-أ

 2007ثمتحويلهباستعمالورد OFFICEانقرعلىزر-ب

 2007ثمتحويلهالىوردHTMLحفظهبالتطبيق-ت

 2007ثمتحويلهالىوردPDFحفظهبالتنسيق-ث



 لتحديد كلمة من النص يجب : -55

 النقرمرتينفوقالكلمة-أ

 النقرثالثمراتفوقالكلمة-ب

 فوقالكلمةCONTROL+Aالضغطعلىالمفاتيح-ت

 فوقالكلمة CONTROL+TAB الضغطعلىالمفاتيح-ث



 لتحديد النص بأكمله يجب : -56

 النقرمرتينفوقالكلمة-أ

 النقرثالثمراتفوقالكلمة-ب

 فوقأيكلمةمنالنصCONTROL+Aالضغطعلىالمفاتيح-ت

 عمراتفوقالنصالنقرارب-ث



 عند حفظ مجلد جديد يقترح الورد المجلد االفتراضي : -57

 DESCTOP-أ

  DOCUMENTSMY-ب

 DOCUMENTS-ت

  DOCUMENTS AND SETTING-ث

 

 شاكه بجوابين,,يمكن تعديل معلومات الملف مثل اسم المؤلف من خالل :-58

 لوحةمعلوماتالمستندالتيتظهرمنخيارخصائصعندالضغطعلىزر)اوفيس(-أ

 الضغطعلىزرالفأرةااليمنفوقزراوفيسومنثمالدخولعلىالخصائص-ب

 الضغطعلىزرالفأرةااليمنفوقشريطالعنوان-ج

الذهابالىتبويبادراجثماختياراسمالمؤلف-د









 

 عند ارتكاب خطأ امالئي في النص : -59

 تحتالكلمةالخاطئةيضعوردخطاحمرمتعرج-أ

 يغيروردلونالكلمةالخاطئةالىاالحمر-ب

 وضعخطاحمرمتعرجتحتهايقوموردبتصحيحالكلماتالخاطئةتلقائيابعد-ت

 باقتراحالكلماتالصحيحةهايقوميقوموردبوضعخطاحمرمستقيمتحتالكلماتالخاطئةوعندالنقرعلي-ث



 يمكن تحديد المسافة البادئة للسطر االول من فقرة من خالل: -61

 مربعالنصالخاصالموجودفيتبويبفقرةمنتبويبتخطيطصفحة-أ

 تبويبفقرةمنخاللتبويبتخطيطصفحة-ب

 تبويبالتخطيطصفحةمباشرة-ت

 كلماذكر-ث





 االكسل :إلدراج عمود في ورقة عمل في مصنف  -61

نكبسعلىالزرااليمنللفأرةفوقأيخليةمنالعمودالذينريدانندرجعموداعلىيسارهثماختيارادراج-أ

 منالقائمةوبعدهانكبسعلىخانةادراجعمودبأكملهثمنكبسعلىموافق

نضعالمؤشرفوقأيخليةمنالعمودالذينريدانندرجعمودعلىيسارهثمنضغطعلى-ب

CONTROL+ENTER 

نكبسعلىالزرااليمنللفأرةفوقأيخليةمنالعمودالذينريدانندرجعموداعلىيمينهثمنختارادراج-ت

منالقائمةوبعدهانكبسعلىخانةادراجمنالقائمةوبعدهانكبسعلىخانةادراجعمودبأكملهثمنكبسعلى

 موافق

 الشيءمماذكر-ث



 خاليا من ورقة العمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة :لحساب مجموع  -62

 SUM-أ

 TOTAL-ب

 ALL-ت

 مجموع-ث



 

 

 



 

 انظمة المعلومات االدارية هي عبارة عن : -63

 أنظمةلمساعدةالمديرينفياتخاذالقراراتالمباشرة-أ

 انظمةلتزويدالمديرينبالمعلوماتالضروريةمنجميعاقسامالمؤسسةلمساعدتهمفياتخاذالقراراتاليومية-ب

 انظمةلمساعدةالمديرينفياتخاذالقراراتالصعبةالتيتواجهالمؤسسات-ت

 انظمةتحليلالمعلوماتواستخراجالمعرفةالضروريةالتخاذالقراراتمنطرفمديريالشركة-ث



 مشكوك الجواب كنظام :  FIREWALLSتستخدم جدران النار  -64

 لمنعالمستخدمينالغيرمرخصلهممنالوصولالىالنظاممنداخلالمؤسسة-أ

 للحفاظعلىسالمةاالجهزةالحاسوبيةمنالتلفالناتجعنالحرائق-ب

 إلدارةالشبكاتالموسعةوضمانتشغيلهاباستمرارفيحالةنشوبالحرائق-ت

 لمنعتسربالبياناتمنالمؤسسةعبراالنترنت-ث

 

 في:  search enginesتستخدم الـ  -65

 البحثعنالمعلوماتفياالنترنت-أ

 ارسالواستقبالالبريدااللكترونيعبراالنترنت-ب

 البحثعنالمعلوماتفيالشبكاتاالجتماعية-ت

 البحثعنالمعلوماتفيالشبكاتالمحلية-ث



 لكترونية هي عبارة عن :التجارة اال-66

 بيعوشراءاالجهزةوالمعداتااللكترونية-أ

 البيعوالشراءعنطريقاالنترنت-ب

 تجارةالحواسيبباستعمالشبكةاالنترنتللدعايةلها-ت

 البيعوالشراءباستعمالالبريدااللكترونيللتواصلبينالموردينوالعمالء-ث



 من محاسن التجارة االلكترونية : -67

 امكانيةمعاينةالبضاعةبشكلادقباستخدامانظمةالحاسبالمتطورةالمزودةبالكاميراالرقمية-أ

 توفرالخدمةعلىمدارالساعة-ب

 بخصوصالسلعالمعروضةمعالمندوبينالتجاريينعلىمدارالساعةعبراالنترنتامكانيةاالتصالوالتحدث-ت

 لدفعااللكترونيباستعمالاالنترنتضمانا-ث



 

 



 

 تستخدم الحواسيب حاليا في المستشفيات و المراكز الصحية لألغراض التالية : -68

 تشخيصاالمراضالخبيثةبواسطةبرمجياتذكيةومتطورة-أ

 وصفالعالجباستعمالانظمةالحاسبالمتقدمة-ب

 تخزينسجالتالمرضىوتحديدالمواعيد-ت

 المساعدةللمرضىبخصوصكيفيةتناولالدواءعنطريقاالنترنتتقديم-ث



 لحساب عدد القيم الموجودة في مجموعة من الخاليا من ورقة عمل من مصنف اكسل تستعمل الدالة : -69

  Count-أ

 Number-ب

 Cells-ت

 عدد-ث



 

 لحساب المتوسط الحسابي لخاليا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة : -71

 Average-أ

  Mean-ب

  Center-ت

 متوسط-ث





 :: قدمية جديدة,,جزآهآ هللا خيري,,مت كتآبة األختبار من قبل األخت عىل مآ أتذكر مع متنيآيت لمك بآلتووفيق ,,

 

 ومت جتميع احلل الصحيح من أجهتآد األعضآء من قبيل ,,أختمك ::جنون احليآه,,


