
 أكمل المخطط التالً::  التمرٌن األول

 

 : أجب بصحٌح أو خطأ مع تصوٌب الخطأ إن وجد ) التصوٌب ال ٌكون بالنفً (التمرٌن الثانً

 تصوٌب الخطأ خ ص العبارة

    ٌُعنى بمعالجة المعلومات ٌدوٌا" علم المعلوماتٌة"

المعالج الدقٌق ٌعالج البٌانات و إجراء جمٌع العملٌات 
 الحسابٌة و المنطقٌة ...

   

تحوي برامج مخزنة مسبقا مثل  RAMالذاكرة الحٌة 

البٌوس و برنامج بدء اإلقالع... و هً غٌر قابلة للتغٌٌر 
 أو الحذف

   

هو أصغر وحدة لتخزٌن البٌانات فً  (Byte)الباٌت 

 ذاكرة الحاسوب

   

 
 : رتب قٌم الذاكرة ترتٌبا تنازلٌا مع كتابة عملٌات التحوٌلالتمرٌن الثالث

50 GB , 3700 KB , 0.5 TB , 68 MB 

  عملٌات التحوٌل  -1
  الترتٌب : -2

………………. > ………………. > ………………….. > …………………. 

 المعلوماتٌة

 البرمجٌات

برامج 
................ 

سكراتش -1  

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

3- .........  

أنظمة 
................ 

خاصة 
.................. 

1- .........  

2- .........  

خاصة 
 بالحواسٌب

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

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

 الحاسوب

وحدات  
................ 

1- .........  

2- .........  

3- .........  

وحدة  
................. 

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

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

3- .............  

وحدات 
................ 

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

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

3 ----------  

 العالمة الفوج: القسم: :اللقب و اإلسم 

 التارٌخ:
2022/11/6 

منصب العمل  التوقٌت:
 : رقم
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 العالمة الفوج: القسم:  اللقب و اإلسم:

 77/11/2722   التارٌخ:

 

منصب العمل  التوقٌت:
 رقم:

 : ضع كل وحدة من الوحدات التالٌة فً العمود المناسب التمرٌن األول

الماسح الٌدوي، سماعات األذن، الفأرة، جهاز العرض اإللكترونً، المعالج الدقٌق، القلم الضوئً، بطاقة العرض المرئً، 

 اللوحة األم، جهاز السكانٌر الطبً، الراسمات

 وحدات إخراج جةمن مكونات وحدة معال وحدات إدخال

   

   

   

   

 

 : أجب بصحٌح أو خطأ مع تصوٌب الخطأ إن وجد ) التصوٌب ال ٌكون بالنفً (التمرٌن الثانً

 تصوٌب الخطأ خ ص العبارة

    "المعلوماتٌة" هً المعالجة الٌدوٌة للمعطٌات

    ROMٌخزن برنامج بدأ التشغٌل فً الذاكرة المٌتة 

    جمٌع وحدات الحاسوب اللوح األم ٌوصل بها

    ( هو أصغر وحدة لقٌاس الذاكرةBYTEالباٌت )

 

 : لدٌنا قرص فالش ٌحتوي على الملفات التالٌة:التمرٌن الثالث

  KB 524288حجمه  Wordبرنامج  -

  MB 1638حجمها  PESلعبة  -

 المطلوب:

 MBأحسب حاصل مجموع الملفٌن بالـ  -1

 GBحول النتٌجة إلى الـ  -2

 الحل:
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