
 :مثال

 كيس نوم(1

 فراش(2

 بلوزات(3

 لونينبنط(4

 جوارب(5

 حذاء للمشي(6

 أداة لالستحمام(7

 قبعة(8

 الشمسكريم واقي من (9

 ليترات 3على األقل  مياه(10

 

 word  م أقس – امتحان تطبيقات الحاسوب -מבחן וורד נוסח ראשון

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

 (عالمتان) افتح ملف جديد وقم بحفظه في المجلد الذي أنشأته باسم: قائمة المعدات للرحلة .2

 (عالمات 4. )قائمة المعدات للرحلة وقم بإضافة خط تحته اطبع العنوان  .3

 :  نسق العنوان وفقاً للتعليمات التالية .4

 (عالمات 6)   اللون: أخضر  18:  الحجم   نركيسيم: الخط

                      . القائمة أن تحوي على األقل عشرة أغراض ادخل قائمة الحاجيات للرحلة. على .5

 (عالمات 10)

 :وقم بتنسيق القائمة وفقاً للتعليمات التالية .6

 (عالمات 6. ) أحمر: اللون  14:  الحجم  Guttman Yad:  الخط

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

 (عالمتان)

 (عالمتان) قم بتنظيم أسطر القائمة والعنوان في المركز .8

 (عالمتان) قم بترقيم أسطر القائمة بواسطة الترقيم التلقائي .9

أو من  Wordأضف صورة حقيبة تحت القائمة من داخل مجموع الصور للـ   .10

 (عالمات 4) االنترنت

 (عالمات 4)  أعمدة. عنوان + سطران 5أسطر و  3أضف جدول ذات  .11

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

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

   (عالمات 8) سجل اسماء اثنان من المشتركين في الرحلة )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

 E-mail العنوان الهاتف اسم العائلة االسم الشخصي

 Avi1@gmail.com بئر السبع, 4 شارع اآلباء 9875854-08 حسن ابراهيم

 Moshe2@walla.com حيفا, 5 شارع جبل نافو 2253369-04 سراج موسى

 (عالمتان) أضف سطر الى الجدول .14

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

 yossef@yahoo.com الناصرة, شارع بولس السادس 9984456-03 خليل يوسف

 

 (عالمات 4) الشكل باللون االحمر هاضف الشكل التالي اسفل الجدول وقم بتلوين .16

 (عالمتان)  اضف التاريخ الميالدي في القسم العلوي على يسار الصفحة .17

 (عالمات 4) "ةاضف عنوان رأس واكتب فيه الكلمات "الرحلة المنتظر .18

 !بالنجاح
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