
 هـ4114لي الفصل األول لعام أسئلة شاملة لمادة الحاسب اآل          

  Keynote))برنامج  الوحدة األولى

   ( والتعرف على أوامر التنسيق بها والفيديوالتعرف على شريط القوائم ، كيفية إدراج الصور والنصوص  (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( اختاري أمام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح9( إلى )1في الفقرات من ): 1س             

4.  
 .... لـــ Undo يستخدم األمر 

 اإلضافة )د( التراجع )جـ( المشاركة )ب( النسخ )أ(

2.  
 جزء من الصورة يستخدم األمر.. لتحرير

       Edit Mask )د(  Delete )جـ(  Copy )ب(   Animate )أ( 

3.  
                           لـ.... Arrange األمر نستخدم

 .األشكال تكبير( د) .األشكال إضافة( جـ) األشكال حذف( ب) .األشكال ترتيب( )أ

1.  
 :لـــ الصور على Copy  األمر يستخدم

     الصورة نسخ( د) الصورة إدراج( جـ) الصورة حذف( ب) الصورة تحريك( )أ

5.  
 لعمل العروض التقديميةيستخدم  

 Good note )د( Paint )جـ(   Keynote )ب( Good reader )أ(

6.  
                 إلرسال الصورة خلف النص نقوم بــاختيار األمر            

 Color)د(  ) Shadow)جـ Column )ب( Move to Back)أ( 

7.  
 لــ..  Reflectionيستخدم األمر 

 )د(عمل إطار )جـ( استعادة الصور التشغيل )ب( ) أ( اإلنعكاس 

8.  
 لــ..  Flip Verticallyيستخدم األمر

 )د( الطباعة الحذف )جـ( تغيير الصورة )ب( عمل استدارة طولية)أ( 

9.  
 لــــ Loop Back & Forthيستخدم األمر 

 لفيديولعكسي  ل ( تشغيد) الفيديو إيقاف( جـ) الفيديو تكرار( تب) )أ( تشغيل الفيديو
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العمود األول الدائرة التي تمثل الفقرة المناسبة  ( زاوجي أمام كل فقرة من 9( إلى ) 4الفقرات من )في  :2س    
 لها في العمود الثاني

 
     

 

 ( ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خ( إذا كانت9( إلى )4من)في الفقرات  :3س     

 العبارة خاطئة        

 .جزء من الصورة تحريرب Edit Maskمر يقوم األ -1

 .الصور تحريكعلى  Lockمر يقوم األ -2

 .Keynote) ـ )في برنامج الللصورة  إضافة ُسمك وتغيير لون اإلطاريمكنني  -3

 .( Keynote لـ )ورة التي تم إدراجها في برنامج اوضع حدود للص نييمكن -4

 ( .Keynote  ـ  )في برنامج البتعبئة خلفية النص   Fillيقوم األمر  -5

 . Move to Back )) يمكنني إحضار النص لألمام من األمر -6

 .( ( Play يمكنني إضافة شريحة من أداة  -7

 . بنسخ الصورة(  (Replaceيقوم األمر  -8

 يمكننا عند تقديم العرض تشغيل الفيديو بشكل تلقائي. -9

 

 لبناتنا بالتوفيق دعواتنامع                                                                                                 

 العمود الثاني العمود األول

(4) Undo   )المشاركة واإلرسال) أ 

 (2)   Arrange ( )الشفافيةب 

 (3)Fill ( )إطار جـ 

 (1)Border  )ظل) د  

(5) Tools ( )أدواتهـ  

(6 ) Opacity (  )ترتيبو 

(7)Flip horizontally  )التراجع)ز 

(8 )Style )نمط أو أسلوب )ح 

(9)Shadow )استدارة عرضية)ط 

 عبئةت )ي( 
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 هـ1441لي الفصل األول لعام أسئلة شاملة لمادة الحاسب اآل          

  Keynote))برنامج  الوحدة الثانية

   (الخاصة بهمتعرف على أوامر التنسيق مع الوالتعامل مع الخاليا + الرسم البياني   (2+1)كيفية إدراج الجدول (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري أمام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح (4( إلى )1في الفقرات من ) : 1س     

1.  
                        ....لـ Arrange األمر نستخدم

 .)د( تكبير األشكال )جـ( إضافة األشكال. )ب( حذف األشكال )أ( ترتيب األشكال.

2.  
                          :إلرسال الصورة خلف الجدول نقوم بــاختيار األمر   

 Color)د(  ) Shadow)جـ Column )ب( Move to Back)أ( 

3.  
 لــ..  Fill Colorيستخدم األمر

 )د( الحذف  تعبئة اللون)جـ(  الرسم)ب(  الكتابة )أ( 

4.  
 :لكتابة عنوان الجدول  يستخدم األمر

 Wrap)د( Table Outline)جـ(  Cell Border)ب(  Table Name)أ( 

 

( زاوجي أمام كل فقرة من العمود األول الدائرة التي تمثل  9( إلى ) 1: في الفقرات من )2س       
 المناسبة لها في العمود الثانيالفقرة 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 (1)Chart Title    )جدول) أ  

 (2 ) Columns       )تأثيرات )ب 

 (3)  Table  )خطوط عامودية)جـ 

 (4)Cut   )مخطط الجدول ) د 

 (5)  Horizontal lines  )صفوف)هـ 

(6 ) Grid Options   )خطوط أفقية)و 

(7)Vertical lines  )خيارات الشبكة)ز 

(8 ) Effects  )عنوان المخطط)ح 

(9)Table Outline )قص )ط 

 أعمدة)ي(   
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       ( ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خ( 8( إلى )1الفقرات من) :3س    

 : العبارة خاطئة إذا كانت    

 

 .   .للتحكم في الخطوط العامودية في الجدول  Vertical linesاألمر  يستخدم -1

 .Fill Colorمن األمر الجدول  في للخليةوضع حدود  نييمكن -2

 .  الخلية في الجدولبتعبئة   Border Styleيقوم األمر  -3

 . (Move to Front )من األمر الجدول للخلف رساليمكنني إ -4

 والتصغير فقط.من تنسيقات الجدول التكبير  -5

 .عمدةأالمربعات في الجداول يطلق عليها  -6

 لوضع القيم داخل المخطط. Legendيقوم األمر  -7

 .Fill Colorمن األمر الجدول  في للخليةوضع حدود  نييمكن -8

 

 لبناتنا بالتوفيق دعواتنامع                                                                                                 
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 هـ1441لي الفصل األول لعام أسئلة شاملة لمادة الحاسب اآل          

  Keynote))برنامج  ةالوحدة الثالث

 ( أهم أوامر التنسيق الخاصة بهمالحركات االنتقالية بين الشرائح، مشاركة الملفات، االرتباط التشعبي مع  (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( اختاري أمام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح9( إلى )1في الفقرات من )  :1س     

1.  
 لـــ: Skipيستخدم األمر  

 إنهاء العرض )د( الشريحةتلوين ا )جـ( تخطي الشريحة )ب( شريحةإدراج  )أ(

2.  
 ....ستخدم األمر  لعمل الحركات االنتقالية بين الشرائح ن

 Cut )د( Edit )جـ( Loop )ب( Transition )أ( 

3.  
 :تحكم فيــللـ Keynote ـفي برنامج ال Delayيستخدم األمر  

 تلوين الخلية )د(  الجدولتحريك  )جـ(  إضافة أعمدة )ب(   تأخر الدخولمدة  )أ(

4.  
 عمللــ    Hyperlinkاألمر ميستخد

 
 التكرار )د( المشاركة )جـ( التراجعا )ب( االرتباط التشعبي )أ(

5.  
 عن طريق أداة....Dropboxإلى الـ   Keynoteيتم إرسال نسخة من العرض  في برنامج الـ 

 
 .إلعداداتا )د( المشاركة )جـ( .الفرشاة )ب( .التراجع )أ(

6.  
                    لـــEffects يستخدم األمر  

 المساعدة)د( الطباعة) )جـ التأثيرات )ب( التلوين أ()

7.  
 لــ   passwordيستخدم األمر

 الحماية )د( البحث )جـ( فك التجميع )ب( اللصق )أ( 

8.  
 لتجميع الكائنات الموجودة في الشريحة نستخدم األمر....  

 Copy)د(   Play) جـ( Build in) ب(  Group )أ(
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( زاوجي أمام كل فقرة من العمود األول الدائرة التي تمثل الفقرة المناسبة لها في  9( إلى ) 1الفقرات من )في / 2س    
 العمود الثاني

 
 ( ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خ( إذا كانت7( إلى )1في الفقرات من) /3س    

 :العبارة خاطئة      

 .Keynote ـيمكنني وضع ارتباط تشعبي على األشكال لفتح موقع البيان في برنامج ال -1

 .إلى ملف الصور Keynote ـيمكنني إرسال نسخة من العرض في ال -2

 .  بفك الكائنات في الشريحة Ungroupيقوم األمر  -3

 .بالتحكم في سرعة حركة النصوص والصور Durationيقوم األمر  -4

 بين الشرائح التخطي. الحركات االنتقالية من تنسيقات  -5

 .االنتقال بين الشرائح تلقائي دون النقر عليه  يمكننا -6

 حماية للعرض.بوضع رمز  Hintيقوم األمر  -7

 

 مع تمنياتنا لبناتنا بالتوفيق                                                                                                

 العمود الثاني العمود األول

 (1)Skip    )شريحة) أ  

 (2) Interactive link (  )تأثيرات ب 

 (3)Effects  ( )تجميعجـ 

 (4) Password ( انتقال) د 

 (5)  Transition ( )صفوفهـ 

(6) Group (  )رمز حمايةو 

(7)Hint  )تخطي)ز 

(8 )Hyper link )روابط تفاعلية )ح 

(9)Slide )تلميح )ط 

 ارتباط تشعبي  )ي( 
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