
  األول:التمرين 

 الكلمة المناسبة لكل تعريف معطى بالشطب على الحروف الموجودة في الشكل المقابل. جد

 BIOS : نظام اإلدخال و اإلخراج األساسي�
 .......................الذاكرات.وحدة قياس �
 .........................اإلدخال.من وحدات �
وسيط يربط أجهزة الحواسيب في الشبكة المحلية �

......................... 
فقدها بمجرد انقطاع تو الذاكرة التي تخزن المعلومات أثناء المعالجة �

 ..............................التيار الكهربائي
 ذاكرة للقراءة فقط تحوي معلومات خاصة بتشغيل الحاسوب و ال يتغير �

 ....................التيار الكهربائي ...................... بانقطاعمحتواها 
 وحدة تخزين خارجية ، صغيرة الحجم ، خفيفة الوزن ....................مكان توضع به �
 ............ماهي الكلمة المتحصل عليها ؟ ..................................�
 ................................................ماذا نقصد بها ؟....................................................�
 ................................................متى نقوم بوضعها ؟...............................................�

مخطط انسيابي يقرأ عدد ثم يكتب كلمة "سالب "اذا كان سالبا و"موجب "إذا كان ارسم  التمرين الثاني:
 . إذا كان يساوي صفرموجب و"صفر" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقلب الصفحة

 إختبار الثالثي األول في مادة العقيد عثمان ثانوية 

  المعلوماتية

 2018/2019السنة الدراسية:

ساعة المدة :

 .Effaceurممنوع استعمال القلم المصحح  -  مالحظة: 

 أي محاولة غش تمنح عالمة صفر. -             

.......................................................... االسم و اللقب : 

  .............................................ج م ع ت 1القسم : 
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لكلمةالكلمة المناجدجد

نظام اإلدخال ونظام اإلدخال و اإلخ�
.الذاكراالذاكرات. قياس وحدة قياس 
...............اإلدخال.اإلدخال.حدات 

جهزة الحواسبط أجهزة الحواسيب في
.........

علومات أثناءن المعلومات أثناء المعال
..................................

ات خاصة بتشمعلومات خاصة بتشغيل
.........ئي ......................

صغيرة الحججية ، صغيرة الحجم ، خ
........................................
.........................................
.........................................

الب "اذا كانمة "سالب "اذا كان سالب
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 الوضعية اإلدماجية: 

أراد أحد الطالب أن يقوم بإعداد شبكة تحتوي على ثالث حواسيب و أرادك أن تساعده بإعداد هذه الشبكة بحيث 
 مركزية و باستعمال سلك توصيل مستقل لكل جهاز . تكون كل األجهزة متصلة بوحدة توصيل

ماهي الموارد المادية المستعملة ؟ .1
............................................................................................................................

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

 . األخرى  طوبولوجيا الربط أنواعمع ذكر باقي  ؟ إلنشاء هذه الشبكة  ماهي الطوبولوجيا المستعملة.2

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

 
 بولوجيا المستعملة في شكل مناسب .مثل الطو.3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الشبكة ؟ و لماذا ؟هذه لربط األجهزة في  في رأيك ما هو جهاز التوصيل المركزي األفضل.4

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

.........................................................................................................................
ما هو الهدف من إنشاء الشبكة ؟.5

 ................................................................................................................... -/ أ
 .................................................................................................................. -ب /

 
هل يؤثر ذلك على الشبكة ؟ برر إجابتك ؟تعطل أحد األجهزة ، .6

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

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

و عند فتح محتواه فجأة اصبح تنفيذ األوامر التي تعطيها عند استعمال أحد األجهزة ، أدخلت ذاكرة فالش .7
له بطيء جدا . فما سبب هذا المشكل في رأيك ؟

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

    معالجة هذا المشكل ؟كيف يمكن .8
.........................................................................................................................

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