أسئلة الحاسب النموذج B
 -1الذاكرة التي تحتفظ فقط بالبيانات االساسية وتحتفظ بمعلومات عن الشركة المصنعة وال تفقد محتواها عند ايقاف التشغيل هي :
 .Aذاكرة القراءة فقط  ROM
 .Bالذاكرة العشوائية RAM
 .Cاألقراص الصلبة
 .Dاألقراص الضوئية

 -2العنصر األساسي في بطاقة الصور :
 .Aالحجم
 .Bالذاكرة 
 .Cالسرعة
 .Dجميع ما ذكر

 -3وحدة المعالجة المركزية يشار إليها بالرمز :
UPC .A
 CPU .B
CUP .C
PUC .D

 CU -4تعني :
 .Aوحدة المعالجة المركزية
 .Bوحدة التحكم 
 .Cوحدة السرعة
 .Dوحدة الحساب والمنطق

 -5المشكلة األساسية في الـ  RAMهي انها تخزن البيانات :
 .Aدائما
 .Bعند فصل التيار الكهربائي تبقى مخزنة للبيانات
 .Cمؤقتا 
 .Dال شيء مما ذكر
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 -6من األمثلة على أنظمة التشغيل :
 .Aويندوز  XP
 .Bبرامج معالجة النصوص
 .Cبرامج الجداول االلكترونية
 .Dبرامج معالجة الصور

 -7واجهة المستخدم الرسومية :
UIC .A
UIG .B
OS/2 .C
 GUI .D

 -8عبارة عن شبكة محلية تستخدم تكنلوجيا االنترنت ضمن بيئة معزولة عادة ضمن شركة أو مؤسسة :
 .Aشبكة اإلنترنت
 .Bشبكة اإلنترنت
 .Cاالكسترانت 
 .Dالشيئ مما ذكر

 -9من أشهر مضادات الفيروس مثل :
 Norton .A
IBM .B
Backup .C
 .Dجميع ما ذكر

 - 11ضغط الملفات يتم باستخدام برنامج :
 Wiazip .A
Win .B
Jaz .C
Zar .D
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 - 11إن الرمز هو :
 .Aالمحفوظات
 .Bالمستندات
 .Cاالغالق
 .Dالمفضلة 

 http://www.microsoft.com - 12هو :
 .Aمحرك بحث
 .Bصفحة ويب 
 .Cمحرك
 .Dالشيء مما ذكر

 - 13الستدعاء الصفحات التي تضم الكلمة  Aو الكلمة  Bمعا ،استخدم :
 .Aو
 + .B
 .Cأو
 .Dاالجابتين  Aو B

 - 14ان االسم  Aliفي عنوان البريد االلكتروني التالي  Ali@hotmail.comهو :
 .Aنهاية اسم المستخدم
 .Bاسم المستخدم 
 .Cحقل المستوى األعلى
 .Dالشيء مما ذكر

 - 16االيقونة المعروضة بجانب االيميل تشير إلى :
 .Aالرسالة عبارة عن تأكيد بإعالم الوصول
 .Bالرسالة ذات أهمية عالية 
 .Cالرسالة تحتوي على ملف مرفق
 .Dالرسالة عبارة عن اخطار بعدم الوصول
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 - 17الحاسب الشخصي ابتكرته شركة :
Apple .A
Apple & IBM .B
 IBM .C
 .Dالشيء مما ذكر

 - 18المساعد الرقمي الشخصي هو :
 PDA .A
Main Frame .B
APPLE MAC .C
 .Dجميع ما ذكر

 - 19السماعات من :
 .Aأجهزة االدخال
 .Bأجهزة االخراج 
A+B .C
 .Dال شيء مما ذكر

 - 21إذا كانت محتويات الخاليا المجاورة ناتجة عن عملية تعبئة لسلسلة أرقام فإن محتوى الخلية  C1هو :
6 .A
7 .B
 8 .C
9 .D

 - 21هناك بعض المفاتيح لها خاصية وظيفية منها : Tab
 .Aترك مسافة جدولة 
 .Bيسمح بكتابة الحرف بشكل كبير فقط مع االحرف الالتينية
 .Cيسمح بكتابة الحرف بشكل كبير فقط مع االحرف العربية
 .Dال شيء مما ذكر
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 - 22امتداد الملف  exeيعني أنه :
 .Aمنشأ باستخدام برنامج الفوتوشوب
 .Bالملف لبرنامج تنفيذي 
 .Cيحتوي على نص بسيط
 .Dملف صوتي

 - 23إذا كانت الخلية  B5تحتوي على القيمة  342234عند تطبيق نمط الخانات العشرية بمقدار خانة واحده على الخلية فإن الناتج هو :
34.23 .A
34.29 .B
34 .C
 34.2 .D

 - 24إذا كانت الخلية  C2تحتوي على المعادلة التالية  A2/B2فإن نتيجة تعبئة المعادلة على الخاليا  C3و  C4هو :
C3=7 . C4=5 .A
C3=5 . C4=7 .B
 C3=5 . C4=10 .C
 .Dالشيء مما ذكر

 - 25الشريط األفقي في أسفل الشاشة يسمى  ........هذا هو مركز التحكم بالحاسوب :
 .Aشريط الحالة
 .Bشريط المهام 
A+B .C
 .Dالشيء مما ذكر

 - 26تظهر قائمة منسدلة تسمح لك بعمل وظائف مختلفة كما يظهر في الشكل التالي وذلك عند :
 .Aنقر الزر األيمن على منطقة فارغة من سطح المكتب 
 .Bنقر الزر االيسر للفارة
 .Cنقر الزر األيمن على منطقة غير فارغة من سطح المكتب
 .Dالشيء مما ذكر
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 - 27األيقونة التالية تستخدم في :
 .Aلتكبير النافذة
 .Bالسترجاع الوندوز للحجم األصلي
 .Cلتصغير حجم النافذة
 .Dإلغالق النافذة 

 - 28بإمكانك عرض المحركات ومشغل االقراص من ايقونة :
 .Aسطح المكتب
 .Bجهاز الكمبيوتر 
 .Cايقونة األداء والصيانة
 .Dالشيء مما ذكر

 - 29االيقونة التالية هي :
 .Aالمحاذاة للوسط
 .Bالمحاذاة لليمين
 .Cالمحاذاة لليسار
 .Dضبط 

 - 31كل مصنف اكسل مؤلف من :
 .Aاربع أوراق عمل
 .Bثالث أوراق عمل 
 .Cخمس أوراق عمل
 .Dالشيء مما ذكر

 - 31تستخدم االيقونة :
 .Aعرض قيمة الخلية على شكل نسبة مئوية 

 - 32االيقونة التالية تستخدم لـ :
 .Aرسم مخطط
 .Bادراج دالة 
A+B .C
 .Dالشيء مما ذكر
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 RTF - 33تعني :
Rich Text File .A
Rich Template File .B
 Rich Text Format .C
Rich Text Font .D

 - 34نسمي هذا الشريط :
 .Aشريط الصيغة 
 .Bشريط المهام
 .Cشريط الحالة
 .Dشريط االدراج

 - 35من خالل هذا الشكل يمكن أن :
 .Aتغيير اتجاه النص 
 .Bتغيير محاذاة النص
 .Cالتحكم بالنص
 .Dدمج الخاليا

 - 36يستخدم مفتاح التعبئة التلقائي :
 .Aلتكرار نص أو رقم
 .Bإلنشاء سلسلة ارقام أو تواريخ 
 .Cلنسخ تنسيق الخاليا
 .Dجميع ما ذكر

 - 37معالج النصوص هي عبارة عن :
 .Aبرنامج مختص إلنشاء العروض والموضوعات او لشرح المشاريع
 .Bملفات خاصة تضم عدد كبير من البيانات والسجالت الخاصة
 .Cبرنامج مختص بكتابة النصوص وتنسيقها 
 .Dبرنامج مكتبي مختص بإجراء وتطبيق العمليات الحسابية
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 - 38للحصول على التعليمات في برنامج  Microsoft Power Pointنضغط مفتاح :
F2 .A
 F1 .B
F3 .C
F4 .D

 - 39الدالة التي تحسب متوسط القيم في نطاق من الخاليا في برنامج : Microsoft Excel
 AVERAGE .A
SUM .B
MAX .C
MIN .D

 - 41لتحديد صف بالكامل في ورقة عمل : Microsoft Excel
 .Aالنقر على رمز العمود
 .Bالنقر على رقم الصف 
 .Cالنقر على تقاطع الصفوف مع األعمدة
Ctrl+A .D

 - 41تقوم هذه الوحدات بإدخال أو ايصال البيانات أو المعلومات المطلوب معالجتها إلى وحدة المعالجة بالحاسب :
 .Aوحدة التخزين
 .Bوحدة المعالجة
 .Cوحدات االخراج
 .Dوحدات االدخال 

 - 42هي التي تستخدم لالحتفاظ المؤقت بالبيانات وتفقد محتوياتها بمجرد ايقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز :
 .Aذاكرة القراءة فقط
 .Bالذاكرة العشوائية 
 .Cالذاكرة المخبأة
 .Dالذاكرة الثانوية
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 - 43هي أجهزة مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة كابالت في منطقة واحدة أو مبنى واحد كوسيلة لالتصال بين األجهزة :
 .Aالشبكة الموسعة
 .Bالشبكة المحلية 
 .Cالشبكة العنكبوتية
 .Dشبكة االنترنت

 - 44هي البرمجيات الرئيسية ألي جهاز حاسب وتنقسم من حيث واجهة المستخدم إلى نوعين واجهةمستخدم رسومية وواجهة مستخدم غير رسومية
 .Aالبرمجيات التطبيقية
 .Bأنظمة التشغيل 
 .Cبرامج الخدمات
 .Dلغات البرمجة

 - 45يمكن تلخيص خطوات تطوير النظام والبرمجيات في :
 .Aتحليل النظام
 .Bتصميم النظام
 .Cالبرمجة
 .Dجميع ما سبق 

 - 46هو عبارة عن برنامج من برامج الحاسب ولكن تم تصميمه بهدف إلحاق الضرر بنظام الحاسب :
 .Aالبرنامج التطبيقي
 .Bفيروس الحاسب 
 .Cنظام التشغيل
 .Dالشيء مما سبق

 - 46من أمثلة محركات البحث :
Wikipedia .A
 Google .B
Microsoft .C
Aazon .D

 - 47يستخدم األمر في معالج النصوص :
 .Aللكتابة على ملف
 .Bلطباعة ملف
 .Cللبحث عن ملف
 .Dلحفظ الملف 
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