السنة الدراسية ( 2018/2017 :فيفري )2018

ثانوية هواري الحبيب عوف –معسكر

الوضعية األولى (10ن) :
انطالق ا مم درست ومن مكتسباتك القبلية المعرفية الوضعية  :اختر االجابة أو االجابات الصحيحة
-/1من بين مضادات الفيروسات :
أفاست ()Avast
افيرا ()Avira
سيمانتك ()Symantec

-/5تصنيف الشبكة حسب االمتداد الجغرافي :
شبكة ( )PANفي البيت
شبكة محلية ( )LANفي العمل
شبكة سلكية
شبكة ال سلكية

-/2للحفاظ على الحاسوب لمدة أطول يجب :
استعمال مأخذ كهربائي خاص للحاسوب فقط
إيقاف تشغيل الحاسوب من مخزن الطاقة مباشرة
ترك التيار الكهربائي عند نزع أو استبدال القطع

-/6الرابط  WWWيعني :
Word Wide Web
Work Wait Was
When Well World

-/3تعريف :Word
هو برنامج مختص في معالجة الجداول
هو برنامج مختص في معالجة البيانات
هو برنامج مختص في معالجة النصوص

-/7شروط االتصال باإلنترنت(توجد اجابة خاطئة عينها ):
جهاز مودم )(Modem
خط هاتفي.
برنامج السياحة.
برنامج المالحة

-/4ال : Wi-Fi
هو شبكة سلكية
هو شبكة السكية
هو وسيلة الستعمال االنترنت عن بعد
-/8رتب التعليمات التالية لفتح برنامج الرسام ):(Paint
)03(Démarrer )02 ( Accessoires )01(Paint
4-3-2 -1
1-2 -4-3
2-1-4-3
1-4-2 -3

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

)04(Tous les programmes

-/9طوبولوجيا الشبكات تشمل كل مما يلي اال :
طوبولوجيا الباص )(BUS
طوبولوجيا النجمة )(Etoile
طوبولوجيا الدائرة () circuit
طوبولوجيا الحلقة )(Anneau
-/10تعريف اإلنترنت(توجد اجابة خاطئة عينها):
هي شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من آالف الشبكات وتضم الماليين من الحاسبات
هي شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من أعداد هائلة من المستخدمين الذين تمكنهم من اإلطالع والحصول على جميع المعلومات.
ترجع فكرة اإلنترنت إلى مشروع عسكري أمريكي أنشئ سنة  1968وسمي )(ARPANET
هي شبكة السلكية تربط مجموعة من الحواسيب بالوايفاي

الوضعية الثانية(10ن)  :االجابة انظر الدرس
-/1أذكر 03خصائص الفيروس ........................................................................-* :
*........................................................................-
*........................................................................-
-/2فوائد استعمال الشبكة :

*.........................................................................-
*........................................................................-
*........................................................................-

-/3عرف الفيروس ............................................................................................................................................................................. :
..................................................................................... .................................................................................................................

-/4كيف يمكن الوقاية من الفيروسات ............................................................................................-* :
*............................................................................................-
*............................................................................................. -

بالتوفيق و النجاح ان شاء هللا
االستاذة :

1/1

1as.ency-education.com

