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I . 10))       أكمل الفراغ بالمناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   

 )تنسيق  / تحرير  /  تحميل(        Format االصطالح المتداول لهو   ---- .1

 (جدول / إدراج  / عرض)           Insert االصطالح المتداول لهو   ---- .2

 ) Excel  (.jpeg / .doc / .xlxلملف  extensions تاالمتدادامن  --- .3

4. Excel هو برنامج لشركة -----     (Adobe   /Apple   /Microsoft) 

 ( Ctrl+F  /Ctrl+V  /Ctrl+O)    -----االختصار لفتح ملف  .5

 )شريحة  / مستند / ورقة عمل(     --------  كـ  Power Pointتعرف الصفحة في  .6

 ( Word  /Excel  /PowerPoint (     --------الحركات هي تسهيل في برنامج .7

 حرير الصور / معالجة النصوص(/ ت الشرائح)تحرير      -----لـ  MS Power Pointيستخدم  .8

 ( Word  /Excel  /PowerPoint (   ------في   Auto Fill يوجد تسهيل .9

 (صفحة رئيسة/  إدراج/  تصميم) -------- في قائمة  Power Pointفي   New Slideيوجد .10

 

.II   8))     في جملة أو جملتينمن األسئلة اآلتية  ثمانيةأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

 ؟ Worksheet هي ورقة العمل ما  .11

 ؟ MS Excel في  Column كم عمودا .12

 ؟ New Slide ما هو االختصار إلدراج شريحة جديدة .13

 ؟ما هي الصيغة  .14

 ؟  Power Point في ندرج رقم الشريحة كيف  .15

 ؟Excel في  Row كيف ندرج صفا  .16

 ؟ (Title Barما هو شريط العنوان ) .17

 ؟ (Text Box) مربع النصما هو  .18

 ؟Slide Show  العربي لـ االصطالحاكتب  .19

 ؟ (Custom Animationما هي حركة مخصصة ) .20

 ؟ Excel في عرف الخلية  .21

 ؟ Excel ما هو جمع تلقائي في  .22



 

 

 

III   . 6))       من اآلتية مع ذكر السياق ستةاشرح x 4 = 24 Marks

  

 Excelالمكونات األساسية لنافذة  .23

 PowerPointإدراج الفيلم والصوت في  .24

  Excelفي   تسهيالت األعمال الحسابية .25

  Excelفي  (Chartتحويل البيانات إلى مخطط )   .26

 Excelالصيغة وأجزاءها في    .27

 PowerPointفي  تصميم الشرائح .28

 PowerPointفي تخطيط الشريحة  .29

 Excelفي دمج الخاليا    .30

 PowerPointفي الشرائح تنسيق خلفية  .31

 

.IV       2))                            مما يأتي اثنيناكتب مقالة عن x 15 = 30 Marks 

 

 Excel خاليا في إدخال البيانات وتحريرها .32

 PowerPointالحركات وتطبيقها في  .33

 Excelالوظائف في  .34

 PowerPointلعرض في طرق ا .35

 

     

 
 


