
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

                                                                                                                                   
                                                                                     

 
 

 
 اسئلـــــــــة فقــــــــــــــــــط  اربــــــــعةة عن ــــــابـــة االجــــــظـــــــحـــــــــإلم

 درجات ( 11األجابة الصحيحة لكل مما بأتي : ) اختر  / 1س
  حدى هذه االيقونات ليست من قائمه ادراج في برنامج الوورد. ا1

A -      تغيير حجم الخط B –       صفحه غالفC –               اشكالD - جدول 
  ما هو االختصار الصحيح لحفظ الملف. 2

A -  ctrl+o      B–       ctrl+s   C –       ctrl+c    D - f12 
  ___ في برنامج مايكروسوفت وورد يمكن اختيار كلمة ما وذلك.  3

A . بالنقر المزدوج بالزر األيسر للفارة على الكلمة          B. بالنقر المزدوج بالزر األيمن للفارة على الكلمة  
C . بالنقر المفرد بالزر األيسر للفارة على الكلمة        D. ر المفرد بالزر األيسر للفارة على الكلمةبالنق  

  كيف يمكن إدراج أرقام الصفحات في وثيقة مايكروسوفت وورد؟ .4
A . اثنتين من اإلجابات صحيحة       B .انقر على أرقام الصفحات من قائمة إدراج  
C . وتذييل الصفحة ثم اختر أرقام الصفحات من شريط "رأس ادراجانقر على رأس وتذييل الصفحة من قائمة  
D .انقر على أرقام الصفحات من قائمة عرض  

  :عند إغالق وثيقة وورد دون حفظها فإن وورد يقوم بالتالي. 5
A .  رفض اإلغالق بتاتا B                                 .الحفظ التلقائي ومن ثم اإلغالق  
C .تنبيه المستخدم بضرورة الحفظ قبل اإلغالق D             .اإلغالق بدون تنبيه 

  :تحتوي قائمة إدراج في معالج النصوص مايكروسوفت وورد على األوامر التالية. 6
A . خط، فقرة، تعداد نقطي، حدود وتضليل، أعمدة، عالمات الجدولة، اتجاه النص  
B .فاصل، أرقام صفحات، حقل، رمز، تعليق، كائن، صورة، إشارة مرجعية  
C  .سخ، لصق، قطع، مسح، بحث، استبدالتراجع، تكرار، ن  
D.جديد، فتح، إغالق، حفظ، حفظ باسم، طباعة، معاينة قبل الطباعة، إعداد الصفحة  

في أي وثيقة وورد ال يمكن تكوين صفحات بهوامش مختلفة إذ يجب أن تكون كل صفحات الوثيقة متشابهة من حيث . 7
  مسافة الهوامش؟
A        . صح                          B. خطأ  

  :لحفظ وثيقة وورد استخدم األمر التالي . 8
Aانقر على أيقونة الحفظ في شريط األدوات "قياسي .            Bبشكل متزامن . Ctrl-s اضغط على  
Cانقر على األمر الحفظ في قائمة ملف .                  Dكل اإلجابات الواردة هنا صحيحة .  

  ___ وسوفت وورد يمكن اختيار فقرة ما وذلكفي برنامج مايكر . 9
Aبالنقر المزدوج بالزر األيسر للفارة على الفقرة .           Bبالنقر المفرد بالزر األيسر للفارة على الفقرة .  
Cبالنقر الثالثي بالزر األيسر للفارة على الفقرة .           Dكل اإلجابات الواردة هنا صحيحة .  

 وفت وورد، إذا قمت بإدراج صوره فال يمكنك تغير حجم هذه الصورةفي مايكروس. 11
  Aخطأ .    B. صح 
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 درجات ( 11:  )  أكمل الجمل والعبارات التالية  / 2س

 .......من خالل قائمة..........ثم اختيار..........ثم تحديد Word 2007 يمكن تشغيل برنامج .1
 .........،.........،........،.........،.......تاليةيحتوي شريط القوائم على قوائم البرنامج ال .2
 .................يمكن إنشاء ملف جديد من خالل قائمة..........ثم اختيار األمر .3
 .............لحفظ وثيقة ألول مرة تستخدم األمر.......... ولحفظ تعديالت على وثيقة سابقة نستخدم األمر .4
 .................. للتراجع عن امر نستخدم ....... .5

 
 درجات ( 11)    ضع عالمة صح أو خطاء أمام العبارات التالية /  3س 

 (       )     . لالنتقال إلى أول النص Home يستخدم مفتاح .1
 (       )    . لالنتقال إلى أخر الصفحة Ctrl مع End يستخدم مفتاح .2
 (       )    لالنتقال بمسافة صفحة ألعلى Page Up يستخدم مفتاح .3
  (       )  ) أسفل ) لالنتقال بمسافة صفحة Ctrl مع مفتاحPage Up  يستخدم مفتاح .4
 (       )      .يمكن استخدام مفاتيح األسهم الموجودة على لوحة المفاتيح لالنتقال داخل النص .5

 
 

 درجات ( 01؟ )اذكر أسماء األجزاء المؤشرة في الواجهة التالية / 4س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 درجات ( 01)   ) أختر خمس فقط (( ( أذكر وظيفة كل أمر من األوامر التالية /  5س

1 . CTRAL+A 2 .TAB   3. CTRL+SHIFT+>   4. Page Setup 5 . زر. 6   تبويب تخطبط 
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 / الفصل الثاني 2النموذجية المتحان الحاسبات االجوبة

 درجات ( 11اختر األجابة الصحيحة لكل مما بأتي : )  / 1س
  حدى هذه االيقونات ليست من قائمه ادراج في برنامج الوورد. ا1

A -      تغيير حجم الخط 
  ما هو االختصار الصحيح لحفظ الملف. 2

B–       ctrl+s   
  ___ في برنامج مايكروسوفت وورد يمكن اختيار كلمة ما وذلك.  3

A . بالنقر المزدوج بالزر األيسر للفارة على الكلمة          
  كيف يمكن إدراج أرقام الصفحات في وثيقة مايكروسوفت وورد؟ .4

A.  اثنتين من اإلجابات صحيحة        
  :عند إغالق وثيقة وورد دون حفظها فإن وورد يقوم بالتالي. 5

C .تنبيه المستخدم بضرورة الحفظ قبل اإلغالق 
  :تحتوي قائمة إدراج في معالج النصوص مايكروسوفت وورد على األوامر التالية. 6

B           .ق، كائن، صورة، إشارة مرجعيةفاصل، أرقام صفحات، حقل، رمز، تعلي  
في أي وثيقة وورد ال يمكن تكوين صفحات بهوامش مختلفة إذ يجب أن تكون كل صفحات الوثيقة متشابهة من حيث . 7

  مسافة الهوامش؟
B. خطأ  

  :لحفظ وثيقة وورد استخدم األمر التالي . 8
Dكل اإلجابات الواردة هنا صحيحة .  

  ___ رد يمكن اختيار فقرة ما وذلكفي برنامج مايكروسوفت وو . 9
Cبالنقر الثالثي بالزر األيسر للفارة على الفقرة .           

 في مايكروسوفت وورد، إذا قمت بإدراج صوره فال يمكنك تغير حجم هذه الصورة. 11
  Aخطأ .    
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 درجات ( 11:  )  أكمل الجمل والعبارات التالية  / 2س
ثم ةall program.......ثم اختيار.زر الوردمن خالل قائمة... Word 2007 يمكن تشغيل برنامج .1

 .......تحديد

 االجابة
Office All program  Microsoft office  word 

 .........،.........،........،.........،.......يحتوي شريط القوائم على قوائم البرنامج التالية .2

 االجابة
 + تخطيط الصفحة + مراجع + مراسالت + مراجعة + عرض ية + ادراجالصفحة الرئيس

 
 .................يمكن إنشاء ملف جديد من خالل قائمة..........ثم اختيار األمر .3

 االجابة
Office  new  مستند فارغ  انشاء 

 .............لحفظ وثيقة ألول مرة تستخدم األمر.......... ولحفظ تعديالت على وثيقة سابقة نستخدم األمر .4

 االجابة
 office  save or save asاو  ctrl+sايقونة الحفظ او 

 للتراجع عن امر نستخدم .........................  .5

 االجابة
ctrl +z ايقونة التراجع   او 

 
 درجات ( 11)    ضع عالمة صح أو خطاء أمام العبارات التالية /  3س 

 ) صح (        . النصلالنتقال إلى أول  Home يستخدم مفتاح .6
 ) خطأ (    . لالنتقال إلى أخر الصفحة Ctrl مع End يستخدم مفتاح .7
 ) صح (   لالنتقال بمسافة صفحة ألعلى Page Up يستخدم مفتاح .8
  ) خطأ (  ) أسفل ) لالنتقال بمسافة صفحة Ctrl مع مفتاحPage Up  يستخدم مفتاح .9

 ) صح (     .وحة المفاتيح لالنتقال داخل النصيمكن استخدام مفاتيح األسهم الموجودة على ل .11

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 درجات ( 01؟ )اذكر أسماء األجزاء المؤشرة في الواجهة التالية / 4س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  الحصول على تعليمات 0
 . العنوان 2
 . شريط المرور السريع 3
 . المسطرة 4
 . تحريك الصفحة 5
 شريط عرض الصفحة.  6
 . المؤشر 7
 . نص 8
 . اعداد الفقرة 9

 . السمات 01

 
 

 درجات ( 01)   ) أختر خمس فقط (( ( أذكر وظيفة كل أمر من األوامر التالية /  5س

1 . CTRAL+A ==<  تحديد الكل 

2 .TAB  ==<  يستخدم فب حالة التعداد النقطي والرقمي 

 3. CTRL+SHIFT+> ==<     النصتكبير حجم 

   4. Page Setup  ===<  اعداد الصفحات 

حذف جدول او صفوف واعمدة : ادراج اعمدة لليمين واليسار : ادراج صفوف لالعلى   >==   تبويب تخطبط . 5 

 تقسيم جدول : دمج وتقسيم الخاليا : توزيع الصفوف واالعمدة  واالسفل :

 و ارسال و نشر و اغالق ربأسم و طباعة و تحضيجديد و الحفظ و الحفظ  >==   Mcrosoft office زر. 6
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