
 قائمة الحاجيات

200 غرام زبدة 

150 غرام شوكوالتة مرة 

ملعقة صغيرة فانيال 

كاس سكر 

4 بيضات 

كاملمفضل  طحين كاس 

 word  أقسم  – امتحان تطبيقات الحاسوب  -מבחן וורד נוסח שני 

 (عالمتان) . قم بإنشاء مجلد على سطح المكتب بحيث يحمل اسمك .1

 (عالمتان) افتح ملف جديد وقم بحفظه في المجلد الذي أنشأته باسم: مقادير كعكة الشوكوالتة .2

 (عالمتان. )اطبع العنوان: كعكة الشوكوالتة .3

 : نسق العنوان وفقاً للتعليمات التالية

 (عالمات 6.   )أحمر: اللون  18:  الحجم  دافيد :الخط

 : ادخل عنوان ثانوي باسم "قائمة الحاجيات" وقم بتنسيقه وفقاً للتعليمات التالية .4

 (عالمات 8.   )مد خط تحته  14:  الحجم  نركيسيم: الخط .5

 :ادخل قائمة الحاجيات وقم بتنسيقها وفقاً للتعليمات التالية .6

 (عالمات 10. ) أزرق: اللون  12 : الحجم  ariel:  الخط

أضف الى الغرض األخير في القائمة مالحظة بشكل علوي كما يظهر ف ي المثال  .7

 (عالمتان)

 (عالمتان)  قم بتنظيم أسطر القائمة والعنوان في جهة اليمين .8

 (عالمتان) أضف خاصيّة البروز لألغراض في القائمة .9

 (عالمات 4) أو من االنترنت Word أضف صورة كعكة تحت القائمة من داخل مجموع الصور للـ .10

 (عالمات 4)  اسطر 3أسطر. عنوان +  4أعمدة و  3أضف جدول ذات  .11

 :العنوان بحسب المثال. قم بتنسيق العنوان وفقاً للتعليمات التاليةقم بملء سطر  .12

 (عالمات 6.   )الكتابة: مشّددة   أزرق: اللون  14:  الحجم  دافيد: الخط

   (عالمات 8) سجل اسماء اثنان من المشتركين في التحضير )يمكن ابتكار اسم او النسخ من المثال( .13

 :الجدول وفقاً للتعليمات التاليةقم بتنسيق اسطر المعلومات في 

 (عالمات 6)       أسود: اللون  12:  الحجم  دافيد: الخط

 :مثال

 التعليمات األدوات المرحلة

تحضير 

 الخلطة

 اذابة الزبدة على نار هادئة وعاء, ملعقة

 اضافة الشوكوالتة واالستمرار في االذابة

 الفانيالاطفاء النار وبعدها فقط اضافة السكر, 

 اضافة البيض الواحدة تلو االخرى داخل الوعاء حتى ينتج رغوة مع الخالط خالط يدوي 

 اضافة الطحين

تجهيز القالب 

 لعملية الخبز

 تزييت قالب الخبز بالزبدة قالب للخبز

 قم بصب الخلطة من الوعاء الى القالب

 

 (عالمتان) أضف سطر الى الجدول .14

 ( عالمات 4: )قم بملء السطر بالمعلومات التالية .15



 دقيقة 45-35حوالي لمدة  180وضعها في الفرن وخبزها في درجة حرارة  فرن عملية الخبز

 

  (عالمات 4) اضف الشكل التالي اسفل الجدول وقم بتلوينه باللون االخضر .16

 (عالمتان)  مركز الصفحة مناضف رقم الصفحة في القسم االسفل  .17

 (عالمات 4) الوصفات"اضف عنوان رأس واكتب فيه الكلمات "كتاب  .18

 !بالنجاح


