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 الفرض األول في االعالم االلي و المعلوماتية     
 

: ....................... االسم  

: ....................... اللقب  

: ...................... القسم  

 

 التعليمة : اختر االجابة أو االجابات الصحيحة :

 مالحظة : كل اجابة خاطئة تلغي الصحيحة

            أجب فقط حسب ما درست

 

 1/-اإلعالم اآللي:   )اجابة صحيحة واحدة (
هو العلم الذي يسمح بمعالجة المعلومات بطريقة آلية -*     

هو مجموعة من األجهزة المرتبطة فيما بينها كالحواسيب     -*      
  تشغيلنظام و ه-*  
 

 ) عدة اجابات صحيحة(     (: Donnéesالبيانات )  -/2
 هي مجموعة قيم أولية لموضوع             -*  
 تتكون من أرقام أو حروف فقط   -*  
 يتم الحصول على المعلومات بعد ترتيب البيانات -*  
  

 ) عدة اجابات صحيحة(    :TIC من فوائد     -/3
 زيادة مهارات اإلنسان                    -*   
 توفير المال                     -*   

 ربح الوقت والجهد -*   
 

 ) عدة اجابات صحيحة(    :TIC من مجاالت   -/4
 الزراعة         -*  
 اإلدارة          -*  
 البورصة          -*  
 التجارة المحلية -*  
 

 ) عدة اجابات صحيحة(     الحاسوب :-/5
 يسمى العقل االلكتروني      -*    
       يسمى الحاسب االلي -*    

 يتكون من وحدتين أساسيتين         -*    
 
 اجابة صحيحة واحدة ()   من وحدات قياس الذاكرة :-/6

 البايت                  -*   
                    البيت-*   
 كل حرف أو رقم أو رمز يخزن في الذاكرة على شكل اوكتيه  -*   

 واحد           
     *-1byte =10 bit   
 

 :    المعالج المركزي -/7
     carte méreيثبت على  -*   
 يسمي المعالج الدقيق      -*   
 يقوم بتسيير و تنسيق كل  المهام                 -*   
 
 )اجابة صحيحة واحدة (  ( :ROMالذاكرة الميتة ) -/8
 تثبت على اللوحة األم     -*   

 ضرورية لتشغيل الحاسوب  -*   
 <"تمحى بمجرد انقطاع التيار الكهربائي     -*   
 
 
 )اجابة صحيحة واحدة (   :( Disque dur ) القرص الصلب -/9
 هو وحدة التخزين الرئيسية            -* 
 يتصل باللوحة األم ال   -* 
 هو وحدة تخزين البيانات بأشعة الليزر    -* 
 
 

 ()اجابة صحيحة واحدة    (:Carte Réseauبطاقة الشبكة ) -/10
 البيانات صغيرة            هي وحدة تخزين -*      

 تربط الحواسيب فيما بينها            -*      
 فقط منها السلكية  -*      

 
 
 

 
 

    ) عدة اجابات صحيحة(     أنواع الطابعة : -/11
 نقطية    -* 
 نافثة الحبر       -*
 إشعاعية             -*
 

       ) عدة اجابات صحيحة(         أنواع الشاشة :-/12
 *-CRT          
 *- LED            
 الشاشة هي وحدة إدخال -*
 

 )اجابة صحيحة واحدة (    :مميزات نظام التشغيل  - /13
 ذو واجهة بيانية معقدة  االستخدام     -*  
 هو الوسيط بين الطابعة و الحاسوب. -*  
 هو المسؤول عن تنفيذ أكثر من برنامج في نفس الوقت.   -*  
 
 )اجابة صحيحة واحدة (    مزايا تقسيم القرص الصلب : -/14

 تثبيت نظام تشغيل واحد  في أي تجزئة -* 
 سهولة الوصول إلى الملفات   -*
 ضياع الملفات خاصة الشخصية و المهمة منها -*
 

    يحة() عدة اجابات صح     :من مراحل تثبيت نظام التشغيل -/15
 تلقائيا و ظهور سطح المكتبإعادة تشغيل الحاسوب  -* 
 كتابة اسم المستخدم كما يمكن تزويده بكلمة مرور  -*

 disqueكتابة الرقم التسلسلي للويندوز )موجود على غالف -*
dur)  

 
 يحة() عدة اجابات صح   لمدة أطول يجب : بللحفاظ على الحاسو -/16

 سم على األقل بين الحاسوب و الجدار  20ترك المسافة  -*  

 فصل  التيار الكهربائي عند نزع أو استبدال القطع  -*   

ة إيقاف تشغيل الحاسوب بالطريقة الصحيحة و ليس من مخزن الطاق -*   

 مباشرة

 
 ها ؟عماللماذا تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنيات في أ -/17
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.....................................................................................

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

 
 

 (واحدة اجابة):    كل مما يلي اال واحدة هي تطور البرامج يشمل -/18

    *-   Android                               

    *-  Windows                  

     *- iphone 

 

        صحيحة واحدة ( )اجابة    :     : CDلقرص المضغوط  ا-/19

 ميقا اوكتي. .      700Moباستخدام الناسخ ذو سعة  -*   

 بيتا اوكتي 700Boباستخدام الناسخ ذو سعة  -*     

  جيقا اوكتي. 700Goباستخدام الناسخ ذو سعة -*  

 بالتوفيق           

1as.ency-education.com




