
ي                                                                                                                      -بومدفع –ثانوية الاخوة فرو
  01/12/2015 :يوم 
                                                                                                                     ......................................................... : الاسم
  ساعة 01 : املدة

  
  ) ن 03 (صنف الوحدات التالية حسب نوعها من خالل الجدول الاتي  -1 : التمرين الاول 
ر الصوت  –القرص املضغوط –صلب القرص ال –السماعات  –الفارة –الطابعة  –الشاشة  –امليكروفون    مك

  القرص الفالش  -  القرص املرن  –لوحة املفاتيح   - الذاكرة الحية 
  وحدات التخزين  وحدات الاخراج  وحدات الادخال 
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ى الشكل املقابل  -2 ياعتمادا ع   ) ن 03 (اكمل الجدول التا

  
  
  
  
  
  
  
  

 ن 4.5 ( : التمرين الثاني
(  

  مراحل 1,2,3تمثل الصور 
......................................  
..................................................  

  : ي 1املرحلة 
…………………………………………  

……………………………….  
  .........................................................................................................................  : ي 2املرحلة 

  .......................................................................................................................... : ي 3املرحلة 

رنامج املستعمل   ......................................................................................................... هو  ال

  .........................................................................................................................وهو عبارة عن 

  ......................................................................................................................  التسمية  

  .....................................................................................................................  الوظيفة 

  ......................................................................................................................  التسمية 

  .....................................................................................................................  الوظيفة

  ......................................................................................................................  التسمية 

  ........................................................................................................................  الوظيفة
.......................................................................................................................  

ي مـــــــادة  املعلوماتيةالاختبار الاول 
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يوتتمثل مختلف اصدار    ........................................................  * : اته 

*........................................................  

*........................................  
  
ى الاسئلة التالية باختيار الاجابات الصحيحة بوضع عالمة    : ثــــــــالـــــــــــــرين الثــــــــــــــــــــــمــــــــــــالت   )نx  ( )4.5(اجب ع

 لضبط اعدادات الفارة نفتح لوحة التحكم ثم نختار  -1
Souris                                         clavier                                             mouse                                  écran                       

ي  -2  عند التثبيت تخزن ملفات نظام التشغيل 
 CD                                   Disque dur                                                                                     Ram                           

            Rom         3-    من خالل لوحة التحكم نستطيع  
رامج وتنفيذهاازالة برنامج                 ضبط اللغة          ي اشتغال ال   اقالع الحاسوب             التحكم 

ي وحدة تتكون من  - 4 ي و رقمي تقوم  نجزئلوحة املفاتيح     وإخراجهااملعلومات للجهاز  بإدخالحر
  خطا   صحيح     

  تتكون الشبكة ماديا من    - 5
    Switch       الخادم                                  العميل                             الحاسوب                 

روسات بـــــــ -6   : يتم الحاسوب املصاب بالف
ي التشغيل          رامج            الخطأتكرار رسائل  بطء     عدم قراءة القرص الفالش           رفض تحميل ال

ي محتواها  -7  ر      الذاكرة امليتة تخزن املعلومات بصفة دائمة وال يمكن التغي

   خطا                                                                    صحيح

   تفقد املعلومات ال  كن بمجرد انقطاع التيار الكهربائيالذاكرة الحية تخزن املعلومات اثناء املعالجة ل -8
   خطا                                                                    صحيح  

ــــــريــــــــــــــــــن الـــــــــــرابـــــــــــــع  ا لتكون لدينا  امال الفراغات بما التـــــــــمــــــــــــ    )ن 50 (و مفيدة فقرة كاملة يناس
ن هما ....................... و ............................... ن اساسي ى شيئ ي علم يعالج املعلومات يرتكز ع   املعلوماتية 

ويتكون من علبة معدنية  تسمى  , يحيط بالحاسوب من اجهزة او مكونات .......................... وهو كل ما

ى ...................................ومن الداخل فتتكون من ....................................................... .......   تحتوي من الامام ع

رونية الخاصة بالجهاز  ا مختلف املكونات الالك ي الحاسوب تركب عل ر قطعة  ي اك ا ................... ,و    ويركب عل

ر  ى .............................................ال تخزن املعلومات اثناء املعالجة  ,بمثابة املخ لدى الانسان  الذي يعت   اضافة ا

ى .............................................وهو الذاكرة ,لكن تفقدها بمجرد انقطاع التيار الكهربائي  كما تحتوي العلبة ع

ى .............................................. ال ,ة للجهاز ويخزن جميع امللفات التخزينية  الاساسي تقوم  كما تحتوي ع

ى مكونات الحاسوب    بتوزيع التيار الكهربائي ع

  
  ءيــشعل ــفــــطئ ال يــمن ال يخ     لـــدرب وصــى الــــار علـــــمن س   
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