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عنوان الكويز : كويز السئلة اختبار تقنية المعلومات 2 الترم االول 1435 للدكتور عادل عثمان فتح الرحمن ●

وصف الكويز :  ●

الكويز بواسطة : رقـ IDYLL ـشَاءُ ●

http://www.e1500.com/vb/quiz.php ●

بتاريخ : 15/12/2014 ●

األسئلة
(1: 1 العروض التقديميه ادراج قصاصه فنيه يتم من خالل

Illustrations التبويب ادراج ثم مجموعه رسومات توضيحيه ●

Images التبويب ادراج ثم مجموعه صور ●

Text التبويب ادراج ثم مجموعه نصوص ●

(2: 2 العروض التقديميه وظيفة الدوائر والمربعات التي تظهر على اطراف الكائن هي

تسهيل عملية التظليل للحواف ●

التحويل من مربع الى دائره والعكس ●

تغير حجم الكائن ●

تغير لون الكائن ●

(3: 3 يتم انشاء شريحه عرض تقديمي جديده من خالل

تبويب الصفحه الرئيسيه homeثم مجموعه تصميم الشرائح ثم االمر شريحه جديده ●

بالنقر في وسط الشريحه الحاليه بزر الفاره االيمين واختيار شريحه جديده ●

بالنقر مرتين في وسط الشريحه الحاليه ●

(4: 4 العروض التقديميه انشاء مخطط عن طريق التبويب ادراج ثم مجموعه

Illustrations رسومات توضيحيه ●

Images صور ●

Text نصوص ●

Tables جداول ●

(5: 5 العروض التقديميه انشاء مخطط هرمي عن طريق

clipArt ثم Illustrations التبويب ادراج ثم مجموعه رسومات توضيحيه ●

Shapes ثم Illustrations التبويب ادراج ثم مجموعه رسومات توضيحيه ●

SmartArt ثمIllustrations التبويب ادراج ثم مجموعه رسومات توضيحيه ●

(6: 6 من وظائف نظم التشغيل

ادارة الذاكره الرئيسيه ووحدات التخزين ●

ادارة الملفات وتنظيمها في مجلدات واجراء العلمليات عليها ●

توفير واجهه لالستخدام ●

كل االجابات السابقه صحيحه ●

(7: 7 العروض التقديميه أي من الجمل االتيه صحيح بخصوص تحديد الصوت المراد تشغيله

يتم من خالل مربع الحوار خيارات التاثير ●

اليسمح البرنامج بااضافة حركة وصوت معا للنص الواحد ●

يسمح البرنامج بااضافة حركة وصوت معا للنص الواحد من خالل قائمة تحديد الصوت ●

(8: 8 قواعد البيانات يستخدم للتفريق بين السجالت المختلفه
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المفتاح االساسي ●

الحقل االجنبي ●

الصف االساسي ●

السجل الرئيسي ●

(9: 9 ليست من تشكيالت الشبكات

Client-Server شبكة العميل الخادم ●

MESH شبكة ●

STAET شبكة النجمه ●

(10: 10 في جدول بيانات الطالب بقاعدة البيانات العالئقيه المعلومات الخاصه بطالب معين تخزن في

الحقل ●

السجل ●

العمود ●

الصف ●

(11: 11 قواعد البيانات متوسط اعمار الطالب لصف معين هي مثال

مدخالت ●

بيانات ●

معلومات ●

عمليات ●

(12: 12 برنامج العروض التقديميه :الرمز Aaفي المجموعه الرئيسيه انماط Fontيمثل

تطبيق تاثيرات الظل على النص ●

التحويل من االحرف الصغيره لالحرف الكبيره والعكس عند العمل باللغه االنجليزيه ●

السمات ●

الترتيب ●

(13: 13 يستخدم لالنتقال بين مواقع صفحات الويب

االرتباط التشعيبي ●

التحميل ●

فهارس الصفحات ●

الكعكات ●

(14: 14 مربع حوار انشاء عرض تقديمي جديد يتم الوصول اليه عن طريق

الزر اوفيس ثم اختيار جديد ●

مجموعه االدوات في تبويب الصفحه الرئيسيه ●

Ribbbon شريط التبويبات ●

(15: 15 العروض التقديميه يمكن تغير اتجاه النص من خالل

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه اعداد الصفحه ●

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه فقره ثم االختيار من المجموعه المنسدله ●

تبويب تصميم ثم مجموعه التنقيط والترقيم ●

Validation Text 16: 16 خاصية نص تحقق الصحه)

قاعده التحقق من الصحه ●

رسالة تنبيه في حال وقوع الخطاء بالقيمة المدخله ●

قناع االدخال ●

مثال للقيم التي يجب ادخالها الظهاره عندطلبه ●

(17: 17 العرووض التقديميه يمكن تغير محاذاة النص من خالل

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه فقره ●

التبويب تصميم ثم مجموعه التنقيط والترقيم ●

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه اعداد الصفحه ●
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(18: 18 العروض التقديميه يتم ادراج شريحة عنوان بتعداد نقطي من خالل

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه فقره ●

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه الشرائح ومن ثم كتابة العناصر المؤلفه للنقاط ●

تبويب الصفحه الرئيسيه ثم مجموعه اعداد الصفحه ●

(19: 19 عملية Downloadللبيانات تتم من

عميل الى خادم ●

خادم الى خادم اخر ●

خادم الى عميل ●

عميل الى عميل اخر ●

(20: 20 في أي مكان في القرص الصلب يتم تخزين صفحات الويب التي زرتها مؤخرا

صفحة البداية ●

موقع الويب ●

المخبأ ●

الكعكه ●

(21: 21 نظم ادارة قواعد البيانات 2007Microsoft Aess نوع البيانات يستعمل في

حقول المالحظات حتى 64000 رمز ●

االسماء والعناوين حتى 255 رمز ●

االرقام من 0الى 9 ●

(22: 22 أي بروتوكول يستعمل لنقل البيانات الحساسه من مواقع البنوك وغيرها

HTTP ●

FTP ●

TCP/IP ●

HTTPS ●

(23: 23 االنتقال بين حقول عند االدخال في قاعده البيانات يتم باستخدام

مفتاح TABللتقدم لالمام وTABوShiftللرجوع للخلف ●

مفتاح TABللتقدم لالمام وTABوCtrlللرجوع للخلف ●

مفاتيح التنقل العامه ●

اوج كالهما صحيحه ●

(24: 24 اللغه التي تستعمل لتصميم مواقع الويب تسمى لغة

HTML ●

HTTP ●

XMIL ●

FTP ●

(25: 25 قناع االدخال في قاعدة البيانات

يشير الرقم 9الى ان ادخال الرقم اختياري و0 ان الرقم اجباري ●

يستخدم ؟؟؟لكلمات المرور ●

يشير الرقم 9الى ان اخال الرقم اجباري و 0ان الرقم اختياري ●

كل ماذكر غير صحيح ●

D[!BC]A 26: 26 استعمال رمز االستكشاف أي من التالي هو نتيجة صحيحه لتطبيق الرمز)

DXA ●

DBA ●

DBC ●

BCA ●

(27: 27 الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات فقط بترتيب محدد ثم طباعته في اكسس هو
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النموذج ●

التقرير ●

البرمجيات ●

كل االجابات صحيحه ●

(28: 28 عند اختيار االمر فتح openلفتح عرض تقديمي

يتم مباشره فتح العرض التقديمي المعني ●

يستدعي مربع الحوار فتح ●

يتم فتح عرض تقديمي فارغ ●

(29: 29 برامج Malwareهي

مجموعه من البرامج التي تلحق االضرار بااجهزة الحاسوب المتصله بشبكة االنترنت دون علم المستخدم ●

عباره عن بريد يحتوي على دعاية عن شيء ما ●

هو أي موع من انواع الحيل التي تستخدم االنترنت ●

(30: 30 تزعج المستخدمين وتظهر بمجرد ان تقوم بزيارة احد المواقع التي تستخدم هذا النوع من الرسائل

البرامج الضاره ●

برامج التجسس ●

االحتيال عن طريق االنترنت ●

النوافذ المنبثقه ●

(31: 31 اعدادات حماية االسره بالمتصفح يتم ادخالها عن طريق

Internet Options-Tools اختيار ●

Internet Options-Securityاختيار ●

Internet Options-Contct اختيار ●

(32: 32 صفحة البداية Home pageلمتصفح االنترنت تعني

الصفحه الرئيسيه في موقع الويب ●

الصفحه التي يتم تحميلها مباشره عند فتح المتصفح ●

اليمكن تغيير صفحة البداية لمتصفح االنترنت ●

اوب معا ●

هذا السؤال اختلفت االراء في الجواب بس االقرب اللي تم اختياره وراجعو نقاش االعضاء بموضوع قورجس ●

;amp;gt;&amp;gt& حاسه بيجي تنبيهات عليه وش كثر (:

(33: 33 حروف االستكشاف مع معايير االستعالمات عالمة ORتعني

حرف واحد فقط من الحروف ●

رقم واحد فقط من االرقام 0)الى (9 ●

أي حرف او مجموعه حروف ●

تكون خطأاذا كانت القيمتان المطبق عليهما خطأ ●

(34: 34 ليس من برامج البريد االلكتروني

Outlook Express ●

Eudora ●

Netscape mail ●

Google Crome ●

web Browser 35: 35 من اشهر برامج مستعرض او متصفح الويب)

Internet Explorer ●

Ms Access ●

Ms powerpoint ●

كل ماذكر صحيح ●

meta search 36: 36 محركات البحث من نوع)

تستخدم االشخاص لتصنيف المواقع ●
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تكتشف المواقع تلقائيا ●

ترسل طلب البحث الى محركات البحث االخرى ●

(37: 37 من مميزات البريد االلكتروني

سرعه التسليم ●

االرسال لشخص او مجموعه ●

قلة تكلفه ارسال الرسائل ●

كل ماذكر صحيح ●

(38: 38 الرسال نسخة خفيه من الرسالة االلكترونيه بحيث اليعرف االخرون المرسل اليهم

قم بطباعة عنوان المرسل اليه في حقل نسخة كربونية ●

Bcc ادخل عنوان المرسل اليه المراد اخفائه في حقل ●

استخدم ادارة دفتر العناوين ●

(39: 39 يقرا برنامج المصدر ويعالجه تعليمة تلة االخرى للتحقق من صحته وتنفيذه مباشره

المفسر ●

المترجم ●

المصحح ●

المنفذ ●

(40: 40 هي المسؤله عن عمل الحاسب وتنفيذ البرامج

وحدة المعالجة المركزيه ●

المسجالت ●

وحدة الحساب والمنطق ●

وحده التحكم ●

(41: 41 وحدات التخزين للحاسب تستخدم لتخزين البيانات والبرامج التي تنفذ حاليا تخزينا مؤقتا

مسجل المعالج ●

وحدات التخزين الثانوي ●

الذاكره االساسيه ●

ذاكرة اليمكن تعديل محتواياتها بعد التصنيع ●

(42: 42 من وحدات االخراج للحاسب

الطابعه ●

الفاره ●

الماسح الضوئي ●

شاشة اللمس ●

(43: 43 أي من التالي ليس من نظم التشغيل المعروفه

لينكس ●

ماكنتوش ●

يونيكس ●

ميكروسوفت اوفيس ●

(44: 44 يشمل رموز تضاف عن طريق المستخدم تمكن من حفظ الملف والطباعه وغيره بالنقر عليها
مباشره

جزء الشريحه ●

شريط ادوات الوصول السريع ●

زر اوفيس ●

المالحظات ●

(45: 45 برنامج العروض التقديميه من طرق حفظ العرض التقديمي

قائمة زر اوفيس –حفظ ●

Cttrl+v ●
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Cttrl+x ●

Cttrl+c ●

(46: 46 من طرق عرض محتوى العروض التقديميه يظهر الشرائح بشكل مصغر كايقونات

طريقة عرض الشرائح ●

طريقة العرض العادي ●

طريقة عرض التصميم ●

طريقة عرض فارز الشرائح ●

(47: 47 يوفرها برنامج العروض التقديميه كميزه جاهزه حيث يمكن تطبيقها على العروض التقديميه حيث
تحدد لون, حجم وخط النصوص وغيره

الراس والتذليل ●

تكرار الشريحه ●

السمات ●

خلفية الشريحه ●

(48: 48 برنامج العروض التقديميه االمر اعداد الصفحه يتم الوصول اليه عن طريق

التبويب تصميم ●

تبويب الصفحه الرئيسيه ●

التبويب ادراج ●

TAB استخدام مفتاح ●

(49: 49 برنامج العروض التقديميه الرمز Sفي المجموعه الرئيسيه – انماط Fontيمثل

التحول من االحرف الصعيره لالحرف الكبيره والعكس عند العمل باللغه االنجليزيه ●

تغيير حجم الخط ●

تظليل الخط ●

تعديل شكل الخط ●

50 :50) Uniform Resource Locator

نوع من انواع بروتوكول االنترنت ●

يحدد موقع المصدر ●

يحدد عنوان المصدر ●

تتبع تركيبه قواعد نظام االسماء ●


