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الاس ئةل
أ) أذكر مراحل حل املشكالث :
......................................... .1
......................................... .2
......................................... .3
......................................... .4
......................................... .5
......................................... .6
......................................... .7
ب) رجب مراحل حل املشكالث 

( ) وضع زطت الحل الخىارسميت
( ) ازخبار وجصحيذ ألازطاء
( ) جددًداملسزحاث
( ) جىزيق البرهامج واملشزوع
( ) جددًد املدزالث
( ) جددًداملشكلت
( ) كخابت البرهامج على الكمبيىجز
ث) ما امللصىد بالىشائط املتعددة؟

ر) ما هى مميزاث بالىشائط املتعدده فى التعليم؟
ج) من عناصر الىشائط املتعدده 

............................................................................. -1
.............................................................................. -2
............................................................................... -3
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ح) ضع العالمت( √) امام العبارة الصحيحت والعالمت (×) امام العبارة الخطأ -:

 .1إلوشاء مجلد  Folderوطخسدام الشر الاٌطز للفأرةزم هستر الامز  Newزم Folderزم هكخب اضم املجلد.
 .2مً مدزكاث البدث . .www.Facebook.com

( )
( )

 .3حعخبر املىضىعاث مزحع مخميز النها حعخمد على جقدًم املعلىماث باكثر مً صىرة مثل املقاالث – الجداول –
الصىر – الاشكال – الخزائط.

( )

 .4لحذف ملف  Fileوشط املجلد زم مً قائمخه املسخصزة ازتر . .Delete

( )

 .5جكىن املىضىعاث مزجبت جزجيبا جصاعدًا او جىاسليا. .

( )

 .6مً عيىب املىضىعاث ضخامت وغشارة وجىىع اشكال املعلىماث املقدمت. .

( )

 .7للبدث في مدزكاث البدث ً -خم جددًد الكلمت املفخاخيت ولخكً "ززٍطت مصز" و جددًد هىع املعلىمت صىرة او
( )

ززٍطت. .
 .8إلعادة حطميت مجلد  Folderوشط املجلد زم مً قائمخه املسخصزة ازتر . Rename

( )

ً .9مكً جزجيب املىضىعاث خطب ألاخزف الهجائيت او خطب املىضىعاث. .

( )

 .11عىاوًٍ ألاعمده عباره عً أرقام(1و2و3و..و)...وهذه الارقام حطخسدم لخعيين مىقع كل صف. .

( )

 .11عىاوًٍ لصفىف عبارة عً خزوف ابجدًت(…) A, B, C,وهذه الحزوف حطخسدم لخعيين مىقع كل عمىد ( .

ر) اختر من بين الاكىاس:
.1
.2
.3
.4
.5

ًمكً جزجيب املىضىعاث خطب (الترجيب الخصاعدي  -الخصييف العلمي– الترجيب الخىاسلي) مىاحل حطهيل
البدث والىصىل للمعلىمت.
مىاقع الاهترهذ التي جقدم زدمت البدث حطمى (مدزكاث البدث– مىضىعاث – هظام حشغيل).
مً اهم املىضىعاث (مىضىعت الىٍكيبيدًا– حىحل – ًاهىو ).
لحذف ملف  Fileهيشط امللف او املجلد زم مً قائمخه املسخصزة هستر () - New – Rename –Delete
جخميزاملىضىعاث (بطهىلت البدث  -الطزعت  -جىىع اشكال املعلىماث املقدمت –كل ما ضبق).

 .6هىع الداجا التى ًمكً جسشٍنها فى ملفاث الاكطييل(البيان الىص ى -البيان العددي -الصيغ الزٍاضيه -كل ما ضبق)

د) أكمل ما يلى:
حدول البياهاث عبارة عً مصىف عمل)  (Workbookبه مجمىعت مً  ................كل ورقت جخكىن مً مجمىعت مً
 ................و ...............وهاجج جقاطعهم ٌطمى ............وهىع البياهاث دازل ملف الاكطيل  ............و ...........و......................
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الاجابة
أ) أذكر مراحل حل املشكالث :
 .1جددًداملشكلت
 .2جددًداملسزحاث
 .3جددًد املدزالث
 .4وضع زطتالحل الخىارسميت
 .5كخابت البرهامج على الكمبيىجز باي مً لغاث البرمجت
 .6ازخبار وجصحيذ ألازطاء
 .7جىزيق البرهامج واملشزوع
ب)  -رجب مراحل حل املشكالث
(  ) 4وضع زطت الحل الخىارسميت
(  ) 6ازخبار وجصحيذ ألازطاء
(  ) 2جددًداملسزحاث
(  ) 7جىزيق البرهامج واملشزوع
(  ) 3جددًد املدزالث
(  ) 1جددًداملشكلت
(  ) 5كخابت البرهامج على الكمبيىجز
ث) الىضائط املخعددة( :)Multimediaوهى كلمت جخكىن مً مقطعين ( )Multiاي مخعدد و ( )Mediaاي وضائط ،وحعنى
الىضائط الحاملت للمعلىماث املسخلفت (هصىص كخابيت والصىث والصىرة والفيدًى)ٌعد القزص الضىئى مً
الىضائط املخعددة.
ر) مميزاث الىضائط املخعددة فى الخعليم
 -1اضخسدام عدد اكبر مً الحىاص البشزٍت للحصىل على املعلىمت
 -2جىفير الىقذ والجهد
 -3ججعل العمليت الخعليميت ممخعت وشيقت
 -4حشد الاهدباه الى املعلىماث املعزوضت مما ٌطاعد على ضزعت اضديعابها
 -5جىىع اضاليب عزض املعلىماث بما ًىاضب حميع املطخىٍاث
 -6الخعزف على ماهى حدًد فى جكىىلىحيا املعلىماث
ج)

مً عىاصز الىضائط املخعدده
3
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-1

بياهاث او معلىماث بكافت اهىاعها هصيت ( )Textاو صىر( )Pictureاو صىجيت ( )Soundاو لقطاث
فيدًى(.)Video Clip

-2

الاجهزة ( )hardwareوهى الاحهشة الالسمت للخعامل مع البياهاث واملعلىماث باهىاعها مثل املاسح الضىئى
( )Scannerوالكامييرا الضىئيت ()Digital Camera

-3

البرمجياث ( )Softwareوهى البرامج املطخسدمت للخعامل مع البياهاث واملعلىماث مثل بزهامج مىفى
ميكز( )Movie Makerللخعامل مع ملفاث لقطاث الفيدًى وبزهامج الدسجل صىحى ()Sound Recorder
للخعامل مع ملفاث الصىث وبزهامج عزض الافالم مثل ()Windows Media Player

ح) ضع العالمت( √) امام العبارة الصحيدت والعالمت (×) امام العبارة الخطأ-:
(×) 
1
2
(√) 
3
(√) 
4
(√) 
(×) 
5
(×) 
6
7
(√) 
8
(√) 
9
(√) 
(×) 
11
(×) 
11
ر) ازتر مً بين الاقىاص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ًمكً جزجيب املىضىعاث خطب (الترجيب الخصاعدي  -الخصييف العلمي– الترجيب الخىاسلي) مىاحل حطهيل البدث
والىصىل للمعلىمت.
مىاقع الاهترهذ التي جقدم زدمت البدث حطمى (مدزكاث البدث– مىضىعاث – هظام حشغيل).
مً اهم املىضىعاث (مىضىعت الىٍكيبيدًا– حىحل – ًاهىو ).
لحذف ملف  Fileهيشط امللف او املجلد زم مً قائمخه املسخصزة هستر ) )- New – Rename -Delete
جخميزاملىضىعاث (بطهىلت البدث  -الطزعت  -جىىع اشكال املعلىماث املقدمت –كل ما ضبق).
هىع الداجا التى ًمكً جسشٍنها فى ملفاث الاكطييل(البيان الىص ى -البيان العددي -الصطغ الزٍاضيه -كل ما ضبق)
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د) أكمل ما يلى:
حدول البياهاث عبارة عً مصنف عمل به مجمىعت مً أوراق العمل كل ورقت جخكىن مً مجمىعت مً ألاعمدة
والصفىف وهاجج جقاطعهم ٌطمى خليه وهىع البياهاث دازل ملف الاكطيل هصيه و ركميه و صيغ رياضيه
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