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 -:عند االجابة الصحيحة اختر االجابة الصحيحة بوضع عالمة  -أ:  السؤال األول
       

 : عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة يكون ترتيب العمليات -1

  من اليمين لليسار   من اليسار لليمين  من األعلى إلى األسفل 

 : من رسائل الخطأ في برنامج اكسل وتظهر عندما ال يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة -2

 #N/A!  #REF!  #NAME? 

 : التالية هو رمز الضرب اكسلأي من رموز العمليات الحسابية األساسية في مايكروسوفت  -3

 X  %  * 

 : تُسمى أجهزة الحاسب واألجهزة المتصلة بشبكة الحاسب بـ  -4

  العُقد   الكُتل   النقط 

 : وظيفته نقل الملفات بين حواسيب الشبكة -5

 FTP  SMPT  DNS 
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 -:( أمام العبارات التاليةХضع عالمة )√( أو ) السؤال الثاني:
 

 ميزة نموذج النظير للنظير أنه آمن جدا   1
 

 (Bitالوحدة األساسية الرقمية تسمى البت) 2
 

 من القواعد األساسية عبر االنترنت احترام آراء اآلخرين  3
 

 الملكية الفكرية هي أي عمل عدواني أو تحرش سلوكي من خالل أجهزة االتصال الرقمية  4
 

 برامج الحاسب ليست من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر  5
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 الثاني متوسط الصف/   ..............متوسطة 

 المهارات الرقمية المقرر/ 



 المتوسطة         وزارة التعليم 

 متوسط:     االسم :                                                 الصف :  الثانياختبار مادة الحاسب للصف 

 (أمام العبارات الخاطئة:   x( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )    ✓:ضع عالمة )  1س 

 

 :أختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 2س

 الدالة التي تبدل جزءا  أو كامل النص في الخلية بآخر وفق شرط محدد:  -1

 RIGHTد.                    SUBSTITUج.                  LEFTب.                 MID .أ

 الدالة التي تستخرج عددا  من الحروف من منتصف النص هي دالة:   -2

 RIGHTد.                      MIDج.           SUBSTITUب.                     LEFT .أ

 غير عند نسخها ويضل كل من العمود والصف ثابتين: هو مرجع الخلية حيث إن الخلية ال تت -3

 المرجع النسبي       ب. المرجع المطلق           ج. المرجع المختلط                 د. الدال -أ

 عندما تريد االحتفاظ بخلية ثابتة عند نسخ صيغة عليك استخدام عالمة: -4

 لمرجع    اج. الدالة                      د.       التعبئة التلقائية         ب. الدوالر)$(         -أ

 هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين:  -5

 نقطة إلى نقطة              ب. الحلقة              ج. النجمة                    د. الخطية .أ

 تربط أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة مثل المدرسة:  -6

           الواسعةب. االنترنت               ج. الشبكات             المحليةالشبكات  .أ

 يحدد البروتوكول طريقة:   -7

         اتصال أجهزة الحاسب             ب. تخطيط الشبكة         ج. عمل االنترنت    د. تشكيل الرسائل   .أ

 نسخ عمل شخص آخر واالدعاء بأنه عملك هو:  -8

 التنمر االلكتروني                 ب.  البرمجيات        ج. المواطنة الرقمية                   د. االنتحال .أ

   : اختاري المصطلح المناسب من المصطلحات التالية :3س

 ( شبكة الحاسب –التنمر اإللكتروني  -  هيكلية الشبكة –) تويتر                                        

 

  يعد مرجع الخلية عنوانا  للخلية ويحدد موقعها. 1

  نتيجة رقم مرفوع إلى أس معين.  ( Power ) تُرِجع دالة القوى 2

  .الجانب األيمن من النصالحروف من   LEFT  تستخرج دالة اليسار 3

  .أنك حاولت قسمة رقم على صفر (!DIV/0# )  رسالة الخطأ   4

  الخوادم لنقل البيانات.  Peer-to-peer يستخدم نموذج النظير للنظير  5

  توفر البرمجيات التجريبية للمستخدمين بدون تكلفة.  6

  .أنت قادر على نسخ وبيع أي فيلم 7

  . أي بيانات تُحّدد هوية شخص ما تسمى البيانات الشخصية 8

1  
 أو ال  عبارة عن جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب واألجهزة األخرى 

ً
ي يتم ربطها أما سلكيا

الت 
 .
ً
 سلكيا

حإىل تخطيط شبكة الحاسب،  يشي    2  . كيفية اتصال الشبكة مادًيا   ويشر

3  
عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغيرة تُمكن مستخدميها من إرسال وقراءة الرسائل النصية  

 القصيرة. 

4  
هو أي عمل من أعمال الترهيب، أو العدوان، أو التحرش السلو كي من خالل أجهزة االتصال الرقمية، 

 بطريقة متعمدة ومتكررة. 



 


