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 . Iأكمل الفراغ بالمناسب مما بين القوسين

)(10 x 1 = 10 Marks

 ----- .1من أجزاء المكونات الصلبة

)البريد اإللكتروني  /القرص الصلب  /نظام التشغيل (

 ----- .2من البرامج التطبيقية

)( Microphone /MS Word / Scanner

 ------ .3صاحب حركة البرمجية الحرة

) ( Richard Stallman / Charles Babaj / Tim Bernes Le

 .Com .4ھو النطاق من المرتبة العليا لـ) ----مواقع الشركات  /مواقع الحكومة  /المواقع التربوية(
 ---- .5ھو أول حاسوب إلكتروني بأغراض عامة
 ----- .6من الحواسيب الشخصية

)(ENIAC / ABACUS / PASCAL MACHINE

)الحاسوب المكتبي  /حاسوب اإلطار الرئيسي  /حاسوب سوبر(
)المعالج المصغر  /الذاكرة  /لوحة األم(

 ----- .7ھي المنطقة لتخزين البيانات

------- .8تقوم بجميع المعالجات الحاسوبية )(CPU / Memory / Keyboard
 ----- .9من وحدات اإلدخال
 ----- .10برمجية لمعالجة النصوص

)الطابعة  /الشاشة  /الفأرة(
) (Excel / Word / PowerPoint

 .IIأجب عن ثمانية من األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين

)(8 x 2 = 16 Marks

.11

و ّسع اختصار  WWW؟

.12

ما ھي أنواع الحاسوب ؟

.13

كم كيلوبايتا ) (KBفي ميغابايت ) (MBواحد ؟

.14

ما ھما النوعان للذاكرة الرئيسة ؟

.15

مم يتألف الحاسوب ؟

.16

ما ھي وحدة إدخال ؟

.17

ما ھما النوعان للشاشة ؟

.18

اذكر مثاال لنظام التشغيل الحر

.19

اذكر مثالين للبرمجية التطبيقية ) (Application Software؟

.20

ما ھما النوعان لتقنية الشبكة الحاسوبية ) (Computer Network Technologies؟

.21

ما ھو شريط العنوان ) (Title Bar؟

.22

اكتب االصطالح العربي لـ  Formatting Tool Bar؟

 . IIIأعدّ فقرة وجيزة عن ستة من اآلتية
.23

الحاسوب

.24

وحدة المعالجة المركزية

.25

الشبكة الحاسوبية )(Computer Networks

.26

موقع ويب )(Website

.27

حركة البرمجة الحرة

.28

الحكومة اإللكترونية

.29

آلة البحث )(Search Engine

.30

برامج معالجة النصوص

.31

إنترنت
بين الخطوات لالثنين من التالية المتعلقة بـMS Word

.IV
.32

تخطيط الصفحة )(Page Setup

.33

إدراج جدول  Tableفي مستند MS Word

.34

تنسيق الخط )(Font Formatting

.35

تنسيق الفقرة

)(6 x 4 = 24 Marks

)(2 x 15 = 30 Marks

