
 

 

 

 

 

 اعتمادا على مفهوم المعلوماتية أكمل المخطط األتي:  : ( نقاط 4) السؤال األول:

 قسمين  إلىوتنقسم  آليةعلم حديث تسمح لنا بمعالجة المعلومات بطريقة  المعلوماتية
  

 

 

 

 

 

 

 

   نقاط (:  4) السؤال الثاني

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               

      

 

وظف أحد المستخدمين بثانوية مصطفى بن بولعيد كمساعد إعالمي )مختص في المعلوماتية(، وعند بدايته في 

تركيب  بإعادةقام مدير المؤسسة  باختباره في المجال المختص فيه وذلك في كيفية تعامله مع الحاسوب  العمل 

دادات الحاسوب )الوقت و التاريخ الحاسوب اإلداري الخاص به وإعادة تثبيت نظام التشغيل و تغيير إع

 :اآلتيةالخصائص علما بأن الحاسوب  يحتوي  والعرض..... (

 . (GB 150) ص الصلبسعة القـر -1

 .( GHZ 2.2 ) سرعة المعالج -2

 .(GB 2) الذاكرة الحية -3

 :االختبارهذا  اجتيازاعتمادا على ماد رست قم بمأل الفراغات لمساعدة المستخدم اإلعالمي في 
 األول : الجزء 

 لتركيب الحاسوب قام المستخدم بمايلي : 

السنة الدراسية : 

2018/2017 
ختبار األول في مادة المعلوماتيةاإل  

 

 ثانوية مصطفى بن بولعيد

 المدة : ساعتان
 المستوى: السنة األولى

 ثانوي

 علميةجميــــع األقسام ال
الشعبة : جذع مشترك 

 علوم

.............................. القسم:.........................الرقم:.............................اللقب :............................. االسم:   

 المعلوماتية

اتـــــــالبرمجي ................................  

.............................................  راجوحدات اإلخ 

1-.................... 

2-.................... 

1-.................... 

 (CPU)المعالج الدقيق -2

 

1-..................... 

2-..................... 

 

................................ اتـــــــــالتطبيق   

Début 

Fin 

 3بالعدد   Aالمخطط االنسيابي الذي يقوم بمقارنة قيمة المتغير  أكمل

 وفق التعليمات 

 :اآلتية

 "3هذا الرقم يساوي العدد "  تظهر لنا  A=3 نإذا كا -1

 "3"هذا الرقم أكبر من العدد   تظهر لنا  A>3 نإذا كا -2

 "3 اقل من العدد "هذا الرقم  تظهر لنا A<3 نإذا كا -3
 

  : نقطة ( 12الوضعية اإلدماجية )
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 توفير الصندوق الرئيسي . -1

 ..............................  وناقل.......................توفير أسالك .................. -2

 ................................ ...............تركيب علبة اإلمداد في .................... -3

 .............................................تركيب اللوحة األم داخل  :................. -4

 ...............................................توصيل اللوحة األم بـ :.................... -5

 ....... ...............................تركيب  المعالج والذاكرة الحية بـ : ............. -6

 توصيل القرص الصلب بـ:.......................................و ........................................ -7

 .................................توصيل وحدات اإلدخال واإلخراج بمنافذ ............................... -8

 تشغيل الحاسوب. -9

 : الجزء الثاني 

 يحتوي على : توفير قرص مضغوط قام المستخدم ب  التشغيل لتبيت نظام -1

 ملفات ........................... -

 برنامج .......................... -

 .برنامج......................... -

 : اآلتيةوفق التعليمات  BIOSفي  للحاسوب تغيير اإلقالع األولقام المستخدم ب -2

 الزر........... أو...................تشغيل الحاسوب ثم الضغط على  -

 : القرص ................................ باختيارتغيير اإلقالع األول  -

 :مع تهيئة كل قسم  أراد المستخدم تقسيم القرص الصلب إلى أربعة أقسام متساوية أثناء عملية التثبيت  -3

 ...............................نوع التهيئة هي :..................................... -

 تقدر سعة كل جزء من القرص بـ:................................................ -

 يرمز لهذه األقسام بالحروف األبجدية :.......................................... -

 :(MB) المتبقية بالميقا بايت المساحة ماهي  GB 30.5 بـ : (Cتقدر مساحة تثبيت نظام التشغيل في القرص ) -4

.................... ...................................................................................................................................................... 

 :  Windows7من أجل ظهور نظام التشغيل  (hard disk) أليبعد عملية تثبيت نظام التشغيل قام المستخدم بتغير اإلقالع األولي  -5

 الحاسوب :.............................................. تإعداداالمثبت مع نظام التشغيل الذي يسمح لنا بتغيير  ماهو البرنامج 

 .......موجودة في هذا البرنامج : ...................................................................................... أذكر ثالثة أدوات

                                                        ............................................................................................. 

 ............................................................................................ 

 في التشغيل لحاسوب فسبب له بعض المشاكل من بينها بطء بعد عملية تغيير إعدادات الحاسوب قام المستخدم بتوصيل قرص فالش بجهاز ا -6

 ...................................................: السبب ماهو

 أذكر بعض أعراض  اإلصابة  : -

✓ ....................................................... 

✓ ....................................................... 

✓ ....................................................... 

 فلم يستطع ماهو السبب  االنترانتبشبكة  اإلداريالمستخدم توصيل الحاسوب  أراد -7

........................................................................................ 
 بالتوفيق للجميع

 الحليم االستاذ بلغيث عبد 
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