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منتديات التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني
www.e1500.com

عنوان الكويز : كويز - تقنيه المعلومات - 2 ادارة اعمال -جامعة الملك فيصل ●

وصف الكويز : 15 سؤال لماده تقنيه المعلومات - 2 ادارة اعمال -جامعة الملك فيصل ●

∞ Ģoğє : الكويز بواسطة ●

http://www.e1500.com/vb/quiz.php ●

بتاريخ : 15/12/2014 ●

األسئلة
1 :من حسنات البريد اإللكتروني:

سرعة التسليم. ●

زهادة الكلفه. ●

ارفاق الملفات. ●

كل ما سبق. ●

2 :أي من التالي يصلح ليكون مفتاح أساسي للطالب

إسم الطالب. ●

جنس الطالب. ●

رقم الطالب. ●

عمر الطالب. ●

3 :المقصود بمشاركة المعدات والبرمجيات والبيانات بين األفراد للعمل عليها:

العمل التوافقي. ●

العمل الجماعي. ●

العمل اإلجتماعي. ●

العمل المؤسسي. ●

4 :لتغيير خصائص كائن من النوع أشكال Shapes نذهب إلى:

Drawing tools. التبويب أدوات الرسم ●

Picture tools. التبويب أدوات الصوره ●

Table tools. التبويب أدوات الجدول ●

Chart tools. التبويب أدوات المخطط ●

5 :أي من التالي ال يظهر في واجهة تصميم الجدوال:

إسم الحقل. ●

خصائص الحقل. ●

وصف الحقل. ●

قيم الحقل. ●

6 :النظام في قواعد البيانات الذي يضمن صحة العالقه بين سجالت الجداول المرتبطه:

التكامل المرجعي. ●

التكامل التحديثي. ●

التكامل اإللغائي. ●

التكامل المنطقي. ●

7 :الكائن الذي يستعمل لتخزين البيانات في أكسس هو:

Form. النموذج ●

Table. الجدول ●
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. Query اإلستعالم ●

Report. التقرير ●

8 :قائمة زر أوفيس هي:

عرض تقديمي : شبكة ، نقل ، إستيراد. ●

عرض تقديمي : جديد ، فتح ، حفظ. ●

عرض تقديمي : جديد ، إستيراد، حفظ. ●

عرض تقديمي : نقل ، إستيراد، حفظ. ●

9 :يمكن التعديل على حجم الحقل النصي في جدول ما من خالل:

خصائص الحقل في عرض ورقة البيانات. ●

إدخال القيمه النصيه الفعليه للحقل. ●

خصائص الحقول عند عرض تصميم جدول. ●

ال يمكن تغيير حجم الحقل النصي المحددعلى .255 ●

10 :ليس من اإلعتبارات األمنيه:

الجدران الحديده لحماية شبكات الشركات. ●

حماية األجزاء الخاصه بالمستخدم بكلمة سر. ●

الشهادات الرقميه لتحديد المواقع الموثوقه. ●

إستعمال التشفير لنقل البيانات الخاصه. ●

11 :يمكن الدخول تحديد لون خلفية الشرائح Slides background من خالل:

Background. ثم مجموعة خلفيه Home التبويب الصفحه الرئيسيه ●

Format Background. ثم مجموعة صيغة الخلفيه Insert التبويب إدراج ●

Background Styles. ثم مجموعة أنماط الخلفيه Design التبويب تصميم ●

Background. ثم مجموعة خلفيه Design التبويب تصميم ●

PPTX: 12 :العرض التقديمي المخزن مع اإلمتداد

يمكن فتحه مع بوربوينت اإلصدار 2003-97 أو .2007 ●

يمكن فتحه مع بوربوينت اإلصدار 2007 فقط. ●

يمكن فتحه مع بوربوينت اإلصدار 2003-97 فقط. ●

يمكن فتحه مع أي إصدار البوربوينت. ●

13 :المعلومات الخاصه بالمعلق حيث يمكن طباعتها ليتذكرها وهي التظهر خالل العرض:

جزء المالحظات. ●

المخطط التفصيلي. ●

خلفية الشريحه. ●

رأس وتذييل الشريحه. ●

14 :ال يقوم به شريط الحاله:

إظهار معلومات عن لون خلفية الشرائح وإعدادات الشرائح. ●

إحتواء أزرار للتنقل بين طرق عرض العرض التقديمي. ●

إحتواء شريط للتكبير والتصغير وإظهار نسبة تكبير الشريحه. ●

إظهار معلومات عن العرض التقديمي. ●

15 :يتم إظهار الشرائح على شكل نصي بشكل متتالي لكل الشرائح من خالل:

التبويب التفصيلي في حفظ الشرائح. ●

التبويب التفصيلي في فارز الشرائح. ●

التبويب التفصيلي في عارض الشرائح. ●

التبويب التفصيلي في جزء الشرائح. ●


