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األولالنھائي للفصل الدراسي العملياالختبار 

:بالترتیبعزیزي الطالب نفذ الطلبات التالیة

) .wordتشغیل برنامج ( –1

اكتب العبارة التالیة : ( من جد وجد ومن زرع حصد ) .–2

) .18تغییر حجم الخط إلى ( –3

) .Times New Romanتغییر نوع الخط إلى ( –4

تغییر لون كلمة ( حصد ) إلى اللون ( األحمر ) .–5

وضع خط تحت عبارة ( من جد وجد ) .–6

عمل نسخة ثانیة من العبارة كاملة في سطر جدید .-7

جدول كما یلي :إنشاء–8

حدود للصفحة من جمیع االتجاھات مع إدراج قصاصة فنیة في الصفحة من اختیارك .عمل–9

حفظ العمل باسمك على سطح المكتب .–10

ھـ1437/ 1436للعام الدراسي األول النھائي للفصل الدراسي العملياالختبار 

عزیزي الطالب نفذ الطلبات التالیة بالترتیب :

) . wordتشغیل برنامج ( –1

) .فیھالعیشنستحقالنحمیھالوطن: ( التالیةالعبارةاكتب–2

) .16تغییر حجم الخط إلى ( –3

.تغییر نوع الخط إلى أي نوع من اختیارك–4

) .األخضر) إلى اللون ( وطنتغییر لون كلمة ( –5

تغییر تنسیق نمط خط ( وطن ) إلى ( غامق ) .–6

لعبارة كاملة في سطر جدید .عمل نسخة ثانیة ل-7

جدول كما یلي :إنشاء–8

إدراج صورة من القصاصات الفنیة وجعلھا خلفیة في الصفحة .–9

.حفظ العمل باسمك في ( المستندات )–10

المملكة العربیة السعودیة
موزارة التعلی

إدارة تعلیم جدة
اسم المدرسة 

حاسب آليالمادة
متوسطالثانيالصف
التاریخ

ضع ھنا شعار الوزارة والمدرسة

/الجھازرقم اسم الطالب /                

الدرجة النھائیة

20 نموذج ( أ )

خاص بالمعلم

الدرجةالمھارة
المستحقة

الدرجة
المكتسبة
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73
84
94

102

المملكة العربیة السعودیة
وزارة التعلیم

إدارة تعلیم جدة
اسم المدرسة 

حاسب آليالمادة
متوسطالثانيالصف
ھـ1437/ 3/ 2التاریخ

ضع ھنا شعار الوزارة والمدرسة

/الجھازرقم اسم الطالب /                

الدرجة النھائیة

20 )بنموذج ( 

خاص بالمعلم

الدرجةالمھارة
المستحقة

الدرجة
المكتسبة

11
22
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41
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61
73
84
94

102
حاسبالمادة

Wordالبرنامج

النھائياختبار الحاسب العملي 
ثاني متوسطالصف
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ول متوسطادة الحاسب والمعلومات للصف األلمختبار العملي النھائياال

....اسم الطالب : .......................................................................

اختر ما یلي للمكونات الداخلیة للجھاز -االسؤال األول :
اسالك نقل البیانات –تبرید المعالج –مصدر الطاقة الكھربائیة - RAMبطاقة الذاكرة –اسالك كھربائیة –( محرك اقراص ضوئیة 

ما یلي لصندوق الجھاز من الخلف واالمام مامك صورة دون ا-ب

:ثانيالسؤال ال

نوع المجلدات التالیة من قائمة أنواع المجلدات المعطاة لدیِك حدد-
5مجلدات فیدیو )–مجلدات عامة –مجلدات أصوات –مجلدات صور –(مجلدات نصیة 
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