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اإلبتدائى الثانىالصف   

 المراجعة النهائية

 مادة الحاسب اآللى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 
 -أيبو انعجبرح انخبطئخ:)×( ( أيبو انعجبرح انصحيحخ وعاليخ عاليخ ) (أ 

 ( )        انًبصح انضىئً يٍ انجشيديبد .  .1

 ( )   نً. خًيغ وحذاد اإلدخبل يٍ األخزاء انًبديخ انصهجخ نهحبصت اآل .2

 ( )      وحذح انُظبو يٍ انجشيديبد.  .3

 ( )     يؼزجش ثشَبيح انكزبثخ يٍ انجشيديبد.  .4

 ( )     رؼزجش وحذاد اإلخشاج يٍ انجشيديبد.  .5

 ( )    يضبػذ انحبصت اآلنً انًحبصت نهزؼهى فً انجُك. .6

 ( )    يضبػذ انحبصت اآلنً انًهُذس فقظ فً ػًهه. .7

 ( )     نً نهؼت.يضزخذو انطجيت انحبصت اآل .8

 ( )     يضزخذو انطبنت انحبصت اآلنً نيشصى. .9

 ( )    يضزخذو األطفبل انحبصت اآلنً فً انجيذ نهزؼهى. .11

 ( )  يشؼش انحبصت اآلنً ثبنزؼت إرا أػطيزه انكثيش يٍ انؼًم. .11

 ( )   َضزطيغ اصزخذاو انحبصت اآلنً نحم أصئهخ انشيبضيبد. .12

 ( )    اآلنً. ال َضزطيغ انشصى ثبصزخذاو انحبصت .13

 ( )  َضزطيغ حم أي يضأنخ سيبضيخ أصشع يٍ انحبصت اآلنً. .14

 ( )   يضبػذَب انحبصت اآلنً فً يزاكشح يبدح انشيبضيبد. .15

 ( )   َضزطيغ االصزًبع إنً انقشآٌ ثبصزخذاو انحبصت اآلنً. .16

 ( )    يضزخذو انحبصت اآلنً فً انهؼت و انشصى فقظ. .17

 ( )  فً انجحث ػٍ صىسح. ال َضزطيغ اصزخذاو انحبصت اآلنً .18

 ( )   انجيبَبد هً أي شئ يزى إخشاخه يٍ  انحبصت اآلني. .19
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اإلبتدائى الثانىالصف   

 المراجعة النهائية

 مادة الحاسب اآللى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 ( )   انًؼهىيبد هً أي شئ يزى إدخبنه إنً انحبصت اآلني. .21

 ( )   َقىو ثإخشاج انًؼهىيبد ثبصزخذاو وحذاد اإلدخبل. .21

 ( )   ػًهيخ اإلدخبل هً أول ػًهيخ يقىو ثهب انحبصت اآلنً. .22

 ( )  نً ثًؼبندخ انجيبَبد فً وحذح انًؼبندخ.يقىو انحبصت اآل .23

 ( )   ػًهيخ اإلخشاج هً آخش ػًهيخ يقىو ثهب انحبصت اآلنً. .24

 ( ) َقىو ثإدخبل انجيبَبد إنً انحبصت اآلنً ثبصزخذاو وحذاد اإلخشاج . .25

 اختز اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثين األقىاس: (ة 

 كهيهًب( -ثشيديبد  –يحزىي انحبصت اآلنً ػهً)أخزاء يبديخ صهجخ  .1

 كهيهًب( -انجشيديبد  -َضزطيغ نًش )األخزاء انًبديخ انصهجخ   .2

 كهيهًب( -انجشيديبد  –ثشَبيح انكزبثخ يٍ )األخزاء انًبديخ انصهجخ  .3

 كهيهًب( -وحذاد انزخزيٍ  –انقشص انصهت يٍ )األخزاء انًبديخ انصهجخ  .4

 كهيهًب(. -جخ األخزاء انًبديخ انصه –يٍ )انجشيديبد  اآلنيرؼزجش أنؼبة انحبصت  .5

 يحدز انززاكش( فً انًذسصخ . –يهؼت  –يضزخذو انطبنت انحبصت اآلنً نكي )يزؼهى  .6

 انطبنت( انحبصت اآلنً فً انًصُغ . -انًهُذس  –يضزخذو )انطجيت  .7

 انطبنت( . -انًذسس  –انزي يضزخذو انحبصت اآلنً فً انًحم هى )انجبئغ  .8

 يؼذ انُقىد( فً انًضزشفً . –ف ػهً انًشضً يكش –يضزخذو انطجيت انحبصت اآلنً نكً )يهؼت  .9

 (.انجبئغ- انطجيت–انًذسس)يٍ اآلنً انحبصت ثبصزخذاو انفبرىسح ػهً َحصم .11

 . اإلخشاج( هً أول ػًهيخ يٍ ػًهيبد انحبصت اآلنً -رؼزجش ػًهيخ )اإلدخبل  .11

 . اإلدخبل( -َقىو ثإدخبل انجيبَبد إنً انحبصت اآلنً ثبصزخذاو وحذاد )اإلخشاج  .12

 . اإلخشاج( ثبًَ ػًهيخ يٍ ػًهيبد انحبصت اآلنً -انًؼبندخ  –جش ػًهيخ )اإلدخبل رؼز .13

 . وحذح انًؼبندخ( –يقىو انحبصت اآلنً ثًؼبندخ انجيبَبد فً )انزاكشح  .14

 . اإلدخبل( -َقىو ثإخشاج انًؼهىيبد ثبصزخذاو وحذاد )اإلخشاج  .15
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اإلبتدائى الثانىالصف   

 المراجعة النهائية

 مادة الحاسب اآللى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 صم: (ج 

 :يساعدنا الحاسب اآللى فى 

 

 نهجحث .1

 صىادنالستًبع إنى األ .2

 نهًذاكزح .3

 نهعت .4

 :صل كل شكل من أشكال البيانات بصورتها الصحيحة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صىر

 

              0222555555 أصىاد

 أرقبو
Mohammad             

  حزوف
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اإلبتدائى الثانىالصف   

 المراجعة النهائية

 مادة الحاسب اآللى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 

 

 

 -أيبو انعجبرح انخبطئخ:)×( ( أيبو انعجبرح انصحيحخ وعاليخ عاليخ ) (أ 

 (×)      انًبصح انضىئً يٍ انجشيديبد .  .1

 (√) خًيغ وحذاد اإلدخبل يٍ األخزاء انًبديخ انصهجخ نهحبصت اآلنً.  .2

 (×)      وحذح انُظبو يٍ انجشيديبد.  .3

 (√)     يؼزجش ثشَبيح انكزبثخ يٍ انجشيديبد.  .4

 (×)     رؼزجش وحذاد اإلخشاج يٍ انجشيديبد.  .5

 (×)    ؼهى فً انجُك.يضبػذ انحبصت اآلنً انًحبصت نهز .6

 (×)    يضبػذ انحبصت اآلنً انًهُذس فقظ فً ػًهه. .7

 (×)     يضزخذو انطجيت انحبصت اآلنً نهؼت. .8

 (√)     يضزخذو انطبنت انحبصت اآلنً نيشصى. .9

 (√)    يضزخذو األطفبل انحبصت اآلنً فً انجيذ نهزؼهى. .11

 (×)  يشؼش انحبصت اآلنً ثبنزؼت إرا أػطيزه انكثيش يٍ انؼًم. .11

 (√)   َضزطيغ اصزخذاو انحبصت اآلنً نحم أصئهخ انشيبضيبد. .12

 (×)    ال َضزطيغ انشصى ثبصزخذاو انحبصت اآلنً. .13

 (×)  َضزطيغ حم أي يضأنخ سيبضيخ أصشع يٍ انحبصت اآلنً. .14

 (√)   يضبػذَب انحبصت اآلنً فً يزاكشح يبدح انشيبضيبد. .15

 (√)   آلنً.َضزطيغ االصزًبع إنً انقشآٌ ثبصزخذاو انحبصت ا .16

 (×)    يضزخذو انحبصت اآلنً فً انهؼت و انشصى فقظ. .17

 (×)  ال َضزطيغ اصزخذاو انحبصت اآلنً فً انجحث ػٍ صىسح. .18

 (×)   انجيبَبد هً أي شئ يزى إخشاخه يٍ  انحبصت اآلني. .19
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اإلبتدائى الثانىالصف   

 المراجعة النهائية

 مادة الحاسب اآللى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 (×)   انًؼهىيبد هً أي شئ يزى إدخبنه إنً انحبصت اآلني. .21

 (×)   وحذاد اإلدخبل.َقىو ثإخشاج انًؼهىيبد ثبصزخذاو  .21

 (√)   ػًهيخ اإلدخبل هً أول ػًهيخ يقىو ثهب انحبصت اآلنً. .22

 (√)  يقىو انحبصت اآلنً ثًؼبندخ انجيبَبد فً وحذح انًؼبندخ. .23

 (√)   ػًهيخ اإلخشاج هً آخش ػًهيخ يقىو ثهب انحبصت اآلنً. .24

 (×) َقىو ثإدخبل انجيبَبد إنً انحبصت اآلنً ثبصزخذاو وحذاد اإلخشاج . .25

 اختز اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثين األقىاس: (ة 

 (كهيهًب -ثشيديبد  –يحزىي انحبصت اآلنً ػهً)أخزاء يبديخ صهجخ  .1

 كهيهًب( -انجشيديبد  -  األجزاء انًبديخ انصهجخَضزطيغ نًش ) .2

 كهيهًب( - انجزيجيبد –ثشَبيح انكزبثخ يٍ )األخزاء انًبديخ انصهجخ  .3

 (كهيهًب -وحذاد انزخزيٍ  –صهجخ انقشص انصهت يٍ )األخزاء انًبديخ ان .4

 كهيهًب(. -األخزاء انًبديخ انصهجخ  – انجزيجيبديٍ ) اآلنيرؼزجش أنؼبة انحبصت  .5

 يحدز انززاكش( فً انًذسصخ . –يهؼت  – يتعهىيضزخذو انطبنت انحبصت اآلنً نكي ) .6

 انطبنت( انحبصت اآلنً فً انًصُغ . - انًهنذس –يضزخذو )انطجيت  .7

 انطبنت( . -انًذسس  – انجبئعصت اآلنً فً انًحم هى )انزي يضزخذو انحب .8

 يؼذ انُقىد( فً انًضزشفً . – يكشف عهى انًزضى –يضزخذو انطجيت انحبصت اآلنً نكً )يهؼت  .9

 (.انجبئع- انطجيت–انًذسس)يٍ اآلنً انحبصت ثبصزخذاو انفبرىسح ػهً َحصم .11

 . نحبصت اآلنًاإلخشاج( هً أول ػًهيخ يٍ ػًهيبد ا - اإلدخبلرؼزجش ػًهيخ ) .11

 . (اإلدخبل -َقىو ثإدخبل انجيبَبد إنً انحبصت اآلنً ثبصزخذاو وحذاد )اإلخشاج  .12

 . اإلخشاج( ثبًَ ػًهيخ يٍ ػًهيبد انحبصت اآلنً - انًعبنجخ –رؼزجش ػًهيخ )اإلدخبل  .13

 . (وحذح انًعبنجخ –يقىو انحبصت اآلنً ثًؼبندخ انجيبَبد فً )انزاكشح  .14

 . اإلدخبل( - اإلخزاجثبصزخذاو وحذاد )َقىو ثإخشاج انًؼهىيبد  .15
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اإلبتدائى الثانىالصف   

 المراجعة النهائية

 مادة الحاسب اآللى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 صم: (ج 

 :يساعدنا الحاسب اآللى فى 

 

 نهجحث .1

 نالستًبع إنى األصىاد .2

 نهًذاكزح .3

 نهعت .4

 :صل كل شكل من أشكال البيانات بصورتها الصحيحة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صىر

 

 أصىاد
0222555555              

 أرقبو
Mohammad             

  حزوف


