متوسطـ ـ ـ ـة :عم ـ ـار زيت ـ ـوين

السنـ ـ ـة الدراسي ـ ـة 2015-2014

السنـ ـ ـ ـ ـ ـة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط

املدة :ساعة واحدة

اختبــــار الفصــــل الثانـــي فـــي اإلعــالم اآللــي
اإلسـ ـ ــم..............:

اللقـ ـ ـ ـ ــب..................:

القسم 1 :م...

العالمة:

التمرين األول 7( :نقاط)
أكمل مايلي:

-1

معاجل النصوص :هو ................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
-2
-

أجب بصحيح أو خطأ مع تصويب اخلطأ يف العبارات التالية:
وظيفة الزر األمين للفأرة هي فتح امللفات عند النقر مرتني بسرعة ...............
......................................................................................................
...............
العجلة يف وسط الفأرة تقوم بتحريك الصفحات بسرعة
......................................................................................................
................
مفاتيح االجتاهات األربعة يف لوحة املفاتيح تستعمل للكتابة
......................................................................................................
................
ميكن وضع اجمللدات داخل امللفات وال ميكننا العكس
......................................................................................................
................
ميكننا اشاء عدة جملدات داخل جملد واحد
......................................................................................................

التمرين الثاين 5( :نقاط)
أربط بني التعليمة وترمجتها فيما يلي:
لصق
قص
إعادة التسمية
نسخ

Copier
supprimer
coller
Couper
Renommer

حذف
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أقلب الصفحة

الوضعية االدماجية 8( :نقاط)
أراد حممد أيوب أن يكتب فقرة فقام مبا يلي .شغل احلاسوب لكن عندما أراد تشغيل معاجل النصوص مل جيد أيقونة االختصار على
سطح املكتب فتذكر طريقة أخرى درسها يف القسم فقام بتشغيله من خالهلا ،مث بدأ يكتب مستعمال يف ذلك لوحة املفاتيح ،عند
الكتابة وجد صعوبة يف معرفة عمل بعض األزرار (املفاتيح).
أ-

ماهي اخلطوات اليت قام هبا حممد أيوب لتشغيل معاجل النصوص؟

ب-

أذكر عمل هذه األزرار (املفاتيح)

-1
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-3
-4

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Fin

Suppr

………………............... ………………............... ………………...............
………………............... ………………............... ………………...............
ج-

تعرف عل حمتويات شاشة Word
َّ

1

2
1

4
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5
6

-1

.....................................

-4

.......................................

-2
-3

.....................................
.....................................

-5
-6

.......................................
.......................................

بالتوفيق للجميع

الصفحـ ـ ـ ـ ـ ــة 2/2

انته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

