
:اإلعالمیة اآلتیةمعنى المصطلحات اشرح:)نقاط 4(:السؤال األول

................................................................................................................................................:تكنولوجیا .1

..................................................................................................................................................:اإلعالم .2

..................................................................................................................................................:اإلتصال.3

.............................................................................................................................................:المعلوماتیة .4

:الخاصة بھ والمھامأربط بسھم  بین حساب المستخدم ):نقاط 3(السؤال الثاني

يالرئیسحساب المستخدم)Administrateur(-تغییر كلمة المرور وصورة المستخدم فقط

حساب المستخدم  القیاسي(Standard)-ت الحاسوب تغییر جمیع إعدادا

 حساب الضیف(Invité)- الیسمح لھ بأي تغییر في الحاسوب

:)نقطة 13(اإلدماجیة وضعیةال

قام مدیر ، وعند بدایتھ في العمل )المعلوماتیةمختص في (ستخدمین بثانویة مصطفى بن بولعید كمساعد إعالمي وظف أحد الم

تركیب الحاسوب اإلداري الخاص بھ بإعادةالمؤسسة  باختباره في المجال المختص فیھ وذلك في كیفیة تعاملھ مع الحاسوب  

الخصائص علما بأن الحاسوب  یحتوي ..... )الوقت و التاریخ والعرض(وب وإعادة تثبیت نظام التشغیل و تغییر إعدادات الحاس

:اآلتیة

.)GB120(ص الصلب سعة القـر-1

.)GHZ 2.2(سرعة المعالج -2

2(الذاكرة الحیة -3 GB(.

:االختبارھذا اجتیازقم بمأل الفراغات لمساعدة المستخدم اإلعالمي في تاعتمادا على ماد رس
: الجزء األول 

: ركیب الحاسوب قام المستخدم بمایلي لت

.توفیر الصندوق الرئیسي -1

....................................وناقل....................  توفیر أسالك -2

..................................................... تركیب علبة اإلمداد في -3

..................................:..................تركیب اللوحة األم داخل  -4

:........................................................توصیل اللوحة األم بـ -5

: ...................................... .تركیب  المعالج والذاكرة الحیة بـ -6

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

..............................................................توصیل وحدات اإلدخال واإلخراج بمنافذ -8

.تشغیل الحاسوب-9

2019: السنة الدراسیة  معلوماتیةفي مادة الولختبار األاإل ثانویة مصطفى بن بولعید

ساعتان: المدة  ثانويالسنة األولى: المستوى

علمیةجمیــــع األقسام ال علومجذع مشترك : الشعبة 

.......................:......لرقما........................:.القسم....... .....: ..................ماالس..........................:...اللقب 
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:الجزء الثاني 

:توفیر قرص مضغوط یحتوي على قام المستخدم بلتبیت نظام التشغیل-1

...........................ملفات -

..........................برنامج -

..........................برنامج-

:اآلتیةوفق التعلیمات BIOSفي للحاسوبتغییر اإلقالع األولقام المستخدم ب-2

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

................................القرص : باختیارول تغییر اإلقالع األ-

:مع تھیئة كل قسم أراد المستخدم تقسیم القرص الصلب إلى أربعة أقسام متساویة أثناء عملیة التثبیت -3

:....................................................................نوع التھیئة ھي -

:................................................بـتقدر سعة كل جزء من القرص-

:..........................................یرمز لھذه األقسام بالحروف األبجدیة -

ماھي المساحة المتبقیة GB19.6:بـ )C(تقدر مساحة تثبیت نظام التشغیل في القرص -

........:........................................................................................................................................

من أجل ظھور نظام التشغیل )hard disk(أليبعد عملیة تثبیت نظام التشغیل قام المستخدم بتغیر اإلقالع األولي -4

Windows7 :

:..............................................الحاسوب تإعدادالذي یسمح لنا بتغییر المثبت مع نظام التشغیل اماھو البرنامج -

...........................................................................................:أذكر ثالثة أدوات موجودة في ھذا البرنامج -

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

عد عملیة تغییر إعدادات الحاسوب قام المستخدم بتوصیل قرص فالش بجھاز الحاسوب فسبب لھ بعض المشاكل من بینھا ب-5

...................................................:ماھو السبب في التشغیل بطء 

:أذكر بعض أعراض  اإلصابة -

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

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

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

فلم یستطع ماھو السبب االنترانتبشبكة اإلداريب المستخدم توصیل الحاسوأراد-6

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

:للجمیعبالتوفیق

د الحلیماألستاذ بلغیث عب
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