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 أكمل الفراغ بالمناسب مما بين القوسين. I

(10 x 1 = 10 Marks(

) ورقة عمل/  مستند/ (شريحة

 كـPower Point تعرف الصفحة في

.1

) Ctrl+O / Ctrl+V / Ctrl+G(

----- االختصار لفتح ملف

.2

( .xlx / .doc /.jpeg(

 للصورextensions  من االمتدادات---

.3

) تحميل/  تحرير/ (تنسيق

Format هي االصطالح المتداول ل----

.4

) عرض/  إدراج/ (جدول

Insert هي االصطالح المتداول ل----

.5

) PowerPoint / Excel / Word )

------  فيAuto Fill يوجد تسهيل

.6

) معالجة النصوص/  تحرير الصور/ (تحرير النص

-----  لـPhotoshop يستخدم

.7

) نص/  ملف/ (تحرير

--------  في قائمةCorel Draw  فيImport يوجد

.8

) PowerPoint / Excel / Word )

-------- الحركات هي تسهيل في برنامج

.9

)Microsoft / Apple / Adobe (

(8 x 2 = 16 Marks(

--------

-----  هو برنامج لشركةPhotoshop .10

 أجب عن ثمانية من األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين.II
) ؟Document(  ما هو المستند.11
 ؟MS Excel  فيColumn  كم عمودا.12
 ؟New Slide  ما هو االختصار إلدراج شريحة جديدة.13
 ؟MS Word ) فيText Alignment(  ما هي محاذاة النصوص.14
 ؟Photoshop  فيLayers  كيف ندمج.15
 ؟Excel  فيRow  كيف ندرج صفا.16
) ؟Title Bar(  ما هو شريط العنوان.17
) ؟Text Formatting(  ما هو تنسيق النص.18
 ؟Standard Tool Bar  اكتب االصطالح العربي لـ.19
) ؟Custom Animation(  ما هي حركة مخصصة.20
 ؟Photoshop  فيNew Layer  كيف نفتح لوحا جديدا.21
 ؟Corel Draw ) فيConvert to Bitmap(  ما المراد بالتحويل إلى الصورة.22

 . IIIاشرح ستة من اآلتية مع ذكر السياق

((6 x 4 = 24 Marks

 .23المكونات األساسية لنافذة Excel
.24

إدراج الفيلم والصوت في PowerPoint

.25

إعداد الصفحة  Page Setupفي مستند Word

 .26تحويل البيانات إلى مخطط ( )Chartفي Excel
 .27الصيغة وأجزاءها في Excel
 .28صندوق األدوات في Photoshop
 .29تغيير حجم الصور في Photoshop
 .30تحرير النص في Corel Draw

 .31تنسيق خلفية الشرائح

اكتب مقالة عن اثنين مما يأتي

.IV
.32

الحركات وتطبيقها في PowerPoint

.33

الوظائف في Excel

.34

طرق العرض في PowerPoint

.35

دمج المراسالت  Mail Mergeفي Word

((2 x 15 = 30 Marks

